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Avaliação em educação de infância é tão importante como em qualquer outro nível do 

sistema educativo. É uma ”peça fundamental no trabalho dos bons profissionais de educação”, 

desde que se afaste dessa “imagem convencional” e redutora em que “avaliar é dar notas, avaliar é 

examinar, é medir as crianças, avaliar é comparar e introduzir diferenças entre pequenos (…) 

 (Zabalza, 2000, p.30) 
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RESUMO 
   

Esta investigação situa-se no âmbito da avaliação na educação pré-escolar, temática que 
tem vindo, cada vez mais, a merecer a atenção de todos os educadores de infância. A avaliação 
assume-se como elemento essencial que retrata todo o percurso de aprendizagem das crianças, 
pelo que se revela pertinente compreender como é que os educadores em contextos diferentes 
(rede pública e privada) perspetivam a avaliação, como a praticam e como articulam as práticas 
avaliativas com a legislação emanada do Ministério da Educação, sobretudo a influência das metas 
de aprendizagem no processo de desenvolvimento do currículo. 

Para atingir estes objetivos realizámos uma investigação de natureza qualitativa, com 
recurso a entrevistas semiestruturadas, junto de educadoras de infância, a lecionar em jardins de 
infância das redes pública (n=3) e privada (n=3) e ao documento Metas de aprendizagem para a 
Educação Pré-Escolar. 

Os dados das entrevistas foram analisados com recurso à análise de conteúdo e a 
informação contida no documento Metas de aprendizagem com recurso à análise documental. 

Os principais resultados apontam para um reconhecimento crescente por parte das 
educadoras do papel da avaliação na educação pré-escolar; associam o seu caráter formativo às 
finalidades de orientação e regulação de todo o processo de ensino/aprendizagem; apesar de não 
possuírem formação em avaliação, o processo de avaliação faz parte integrante das suas práticas, 
atribuindo às crianças um papel ativo neste processo; a avaliação assume uma perspetiva dialógica 
entre os principais intervenientes: educadora/crianças; os pais não manifestam interesse em 
participar na avaliação, contudo demonstram preocupação com o desenvolvimento cognitivo das 
crianças; as educadoras revelam pouco conhecimento e domínio dos referentes externos, sendo as 
suas práticas pautadas pela ausência destes suportes normativos, incluindo as metas de 
aprendizagem; as educadoras consideram que a introdução destas pode ser entendida como 
documento orientador de avaliação ou como currículo formal que conduzirá à escolarização 
precoce; os resultados apontam, ainda, para o desinteresse dos professores do 1.º CEB face à 
avaliação na educação pré-escolar.  

       

Palavras-chave: Educação Pré-Escolar; Avaliação; Práticas 
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ABSTRACT 

This research lies within the assessment in pre school education, a theme that has, 

increasingly, to merit the attention of all pre school educators. Assessment is assuming itself as an 

essential element that portrays all the children’s learning path, so it is pertinent to understand how 

educators from different contexts (public and private networks) perceive it, how they perform it and 

articulate their assessment practices with the legislation that comes from the Ministry of Education, 

specially the influence of the curricular goals in the curriculum development process.  

To achieve these goals we have conducted a qualitative research, resorting to semi-

structured interviews to preschool educators, working in kindergartens, from the public (n=3) and 

private (n=3) networks, as well as  the document Pre school Curriculum Educational Goals.  

Data collected from the interviews was analyzed recurring to the content analysis and the 

information from the Preschool Curriculum Educational Goals resorting to documental analysis. 

The main results point to a growing acknowledgement by the pre school educators of the 

role of preschool assessment; they associate its formative character to orientation and regulation 

aims of the teaching/learning process; even though they don’t have training in assessment, the 

assessment process is part of their practices, assigning to children an active role in this procedure; 

assessment assumes a dialogic perspective between the main actors: educators/children; parents 

do not show interest in participating in the assessment, even though they show concern with the 

children’s cognitive development; educators reveal few knowledge and mastery of the external 

referential, so their practices are guided by the lack of these normative supports, including the 

curricular goals; educators consider that the introduction of these goals can be perceived either as 

an assessment guiding document or as a formal curriculum that will lead to early schooling; the 

results point still to the disinterest of primary school educators in relation to pre school assessment.  

 

Keywords: Pre-school Education, Assessment, Practices 
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1 

INTRODUÇÃO 
 

A avaliação desenvolve-se no espaço aberto entre a dúvida e a certeza pela vontade 
de exercer uma influência sobre o curso das coisas, de “gerir” sistemas em evolução, 

constituindo o homem o primeiro desses sistemas. A avaliação é o instrumento da própria 
ambição do homem de “pesar” o presente para “pesar” no futuro. 

(Hadji, 1994, p.23) 
 

A educação pré-escolar em Portugal faz parte do sistema educativo português e é 

assumida como “a primeira etapa de educação básica no processo de educação ao longo da vida” 

(Ministério da Educação, 2002, p.15). Atualmente, este nível de educação constitui um espaço 

facilitador de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças dos 3 aos 6 anos de idade, que 

privilegia o aprender a aprender em companhia, assente numa pedagogia globalizante, integradora 

e articulada entre os vários saberes. Assim, face ao caráter específico destas idades, é remetido aos 

educadores que assumam a responsabilidade da função educativa, baseando-se em atitudes e 

práticas que promovam a qualidade da sua intervenção, com vista ao sucesso e inclusão de todas 

as crianças. Esta ideia está de acordo com Portugal e Laevers (2010, p.145) que referem que 

“trabalhar de forma qualitativamente superior em educação de infância pressupõe que o educador 

seja capaz de responder adequadamente à diversidade das infâncias, presentes nos diferentes 

contextos educativos”. Desta premissa surge o educador como gestor do currículo ao assumir a 

conceção, o desenvolvimento e a integração do currículo através da planificação, organização e 

avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista a 

aprendizagens integradas.      

Em Portugal, a educação pré-escolar não possui um currículo oficial que refira os 

métodos, as técnicas e os conteúdos a serem abordados sendo, pois, através dos documentos 

normativos oficiais que os educadores orientam toda a sua atividade pedagógica. Neste contexto, e, 

apesar da sua “polissemia”, o conceito de currículo representa “o conjunto de pressupostos de 

partida, das metas globais que se deseja alcançar e dos passos previstos para as alcançar” 

(Zabalza, 1992, pp. 94-95). Neste alinhamento concetual, Pacheco (2001, p.17) assume o currículo 

como “um todo organizado em função de questões previamente planificadas, do contexto em que 

ocorre e dos saberes, atitudes, valores, crenças que os intervenientes trazem consigo, com a 

valorização das experiências e dos processos de aprendizagem”. Pensar o currículo na educação 

pré-escolar é ter como referência um caminho que se pretende percorrer e que serve de apoio à 

ação educativa dos educadores. Um currículo assim entendido “identifica-se como um planeamento 

intencional, cujo objetivo é servir de guião às decisões diárias do educador” (Serra, 2004, p.34). 
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2 

Nos últimos anos, a par do desenvolvimento do currículo, também o conceito de avaliação 

na educação pré-escolar tem assumido uma dimensão pedagógica relevante que, de certa forma, 

corresponde à evolução que este nível de ensino foi tendo em Portugal. Neste sentido, Alves (2004, 

p.31) afirma que a avaliação “ (…) tem vindo, ao longo das épocas, a adquirir uma grande 

variedade de significados, de acordo com a evolução da própria sociedade: alterações económicas, 

sociais, políticas e culturais originaram diferentes conceções de educação e, consequentemente, 

diferentes modelos de ensino-aprendizagem e de abordagens de avaliação”. Esta mudança surge 

associada a uma nova forma de conceber este nível de educação e, sobretudo, de entender o 

processo de avaliação como elemento fundamental para a tomada de decisões e para o 

aperfeiçoamento das práticas educativas. Assim, a avaliação na educação pré-escolar surge como 

um processo de extrema relevância para os educadores de infância, na medida em que assume, 

muitas vezes, o papel de elemento estruturador do seu trabalho “ao nível do currículo em geral e 

das práticas pedagógicas em particular” (Leite, 1995, p.5).  

Segundo as linhas definidas pelos documentos normativos, a avaliação na educação pré-

escolar assume uma função marcadamente formativa que “funciona como bússola orientadora do 

processo de ensino-aprendizagem” (Cortesão, 1996, p.13) e que “participa da renovação global da 

pedagogia, da centralização sobre o aprendiz, da mutação da profissão de professor: outrora 

dispensador de aulas e lições, o professor se torna o criador de situações de aprendizagem 

«portadoras de sentido e de regulação» ” (Perrenoud, 1999, p.18). Assiste-se, assim, à relevância 

atribuída à avaliação na educação pré-escolar como elemento de informação necessário para o 

acompanhamento do processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem das crianças. 

Nesta ordem de ideias, tal como sustenta  Alves (2004, p.43) “a forma como os professores 

avaliam revela o modo como os alunos aprendem, ao mesmo tempo que deixa transparecer o tipo 

de práticas curriculares de ensino-aprendizagem”, isto é, a diferentes conceções de currículo 

correspondem diferentes perspetivas de ensino-aprendizagem e de avaliação. Em Portugal, ao 

mesmo tempo que é emergente a questão da avaliação na educação pré-escolar, também prolifera 

nos educadores alguma complexidade e ambiguidade ao nível das especificidades das práticas 

avaliativas. Alguns estudos 1  de investigação têm vindo a demonstrar subjetividade e 

heterogeneidade de perspetivas sobre a avaliação, assim como a falta de formação dos profissionais 

nesta área. Assiste-se, então, a um confronto entre dois eixos distintos mas, ao mesmo tempo, 

                                                 
1 Cabrita, A. (2007). Avaliação na educação pré-escolar: processos e implicações nas práticas das educadoras. Dissertação de Mestrado 

Carvalho, M. (2007). A avaliação no Jardim de Infância: Contributo para o estudo da especificidade educativa do Jardim de Infância. Dissertação de 
Mestrado 
Figueira, M. (2012). Avaliação: conceções dos educadores de infância. Dissertação de Mestrado. 
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complementares, o da teoria e o da prática em que não existe conjugação entre a pedagogia, os 

referenciais normativos e teóricos e o processo de avaliação.      

Atendendo a esta realidade vigente e às nossas práticas de avaliação no contexto de 

educação pré-escolar emerge a seguinte problemática: “como é que os educadores de infância, em 

contextos diferentes (rede pública e privada) perspetivam o conceito de avaliação, como o praticam 

e como o articulam com as metas de aprendizagem?” Assim, elegemos como objetivos 

compreender as perspetivas dos educadores face ao processo de avaliação na educação pré-

escolar; saber se os educadores possuem formação em avaliação (tipo de formação e 

conhecimento dos normativos); verificar se a introdução das metas de aprendizagem veio alterar as 

práticas de avaliação e as rotinas pedagógicas; verificar se as metas de aprendizagem 

impulsionaram um processo de curricularização e escolarização precoce da educação pré-escolar e, 

finalmente, compreender as práticas de avaliação e o papel dos pais face ao desenvolvimento 

cognitivo das crianças. É neste âmbito que surge o interesse em realizar um estudo sobre a 

temática da avaliação na educação pré-escolar, inscrevendo-se este em fatores de ordem pessoal e 

profissional desencadeados através das reflexões feitas ao longo da frequência das aulas de 

Mestrado em Desenvolvimento Curricular. O que nos motivou ainda para o enfoque da avaliação foi 

a aquisição de conhecimentos científicos que nos permitissem “uma transformação do olhar que 

tem o professor das realizações dos alunos” (Alves, 2004, p.51), isto é, desmitificar o conceito da 

avaliação, compreendê-lo e apropriá-lo à educação pré-escolar, de acordo com referenciais e 

quadros teóricos.  

Para isso, optámos por realizar uma investigação com uma abordagem qualitativa que 

privilegia “essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos 

da investigação” (Bogdan & Biklen, 1994, p.16). Neste sentido, recorremos à entrevista 

semiestruturada como técnica que nos permitiu recolher dados junto de educadoras, pertencentes 

às redes pública e privada, dando-lhes a possibilidade de exporem as suas perspetivas e de 

partilharem as experiências com que se deparam no seu dia-a-dia e com as quais foi possível atingir 

o objetivo deste estudo. Como técnica de análise dos dados decorrentes da entrevista recorremos à 

análise de conteúdo, entendida como “o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 

mensagem (Bardin, 2014, p.39). Para a análise das metas de aprendizagem optámos pela análise 

documental que nos permitiu “dar forma conveniente e representar de outro modo essa 

informação, por intermédio de procedimentos de informação” (Bardin, 2014, p.47). 
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Esta dissertação está organizada em VII capítulos. O capítulo I, intitulado “A Avaliação – 

Discursos Empíricos” expõe a temática da avaliação na educação pré-escolar recorrendo à análise 

dos principais estudos empíricos que foram realizados nos últimos anos. Analisamos, de seguida, 

alguns relatórios nacionais publicados pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 

Educação que têm dado ênfase às questões relativas à educação pré-escolar tomando como 

referência alguns estudos comparativos e recomendações da OCDE. No capítulo II, designado “A 

Educação Pré-Escolar em Portugal” apresentamos o percurso histórico da educação de infância em 

Portugal, assim como os pilares normativos que têm vindo a sustentar este nível de educação. No 

capítulo III, intitulado “Do Currículo aos Modelos Curriculares” fazemos uma abordagem ao conceito 

de currículo no seu sentido mais amplo para, posteriormente, centrá-lo no campo da educação pré-

escolar. Após este enquadramento, abordamos os modelos curriculares e as linhas pedagógicas 

que norteiam este nível de educação. A finalizar a parte teórica, situa-se o capítulo IV, designado 

“Da Avaliação à Instrumentação” onde concetualizamos a avaliação, os seus paradigmas, funções 

e, ainda, os modelos que fundamentam as práticas avaliativas. Enfatizamos a avaliação numa 

perspetiva integrada nos contextos de educação pré-escolar, assim como, a articulação com o 

1.ºciclo do Ensino Básico. Por fim, abordamos alguns instrumentos de avaliação mais usados neste 

nível de educação. No capítulo V, intitulado “Metodologia de Investigação”, tecemos algumas 

considerações gerais sobre o estudo, para apresentar as linhas metodológicas que o nortearam. 

Começamos por apresentar a natureza do estudo, que assume uma abordagem qualitativa, bem 

como as razões que justificaram esta opção, para passar à apresentação da problemática de 

investigação e dos objetivos que serviram de fio condutor a todo este percurso. De seguida, 

expomos o plano da investigação, a caraterização dos intervenientes, bem como as técnicas e 

instrumentos de recolha e análise dos dados. Abordamos, ainda, algumas questões de natureza 

ética que tomamos em consideração ao longo deste estudo. 

No capítulo VI, designado “Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados”, 

apresentamos os dados obtidos através da análise das entrevistas, organizados em quadros e 

tabelas, por dimensões, categorias, subcategorias e unidades de registo. Estes dados são o 

resultado sistematizado dos discursos recolhidos através do processo de transcrição e a sua 

subsequente análise de conteúdo. No início de cada ponto, apresentamos descritivamente cada 

dimensão, no sentido de facilitar a apresentação e a leitura de toda a informação recolhida. 

Posteriormente, apresentamos as categorias e subcategorias sob a forma de tabelas, de modo a 
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sistematizar e simplificar os dados obtidos, recorrendo, sempre que consideramos oportuno, a 

excertos dos discursos de alguns educadores entrevistados e, também, à revisão da literatura.  

 Em relação à análise documental, fizemos a análise da estrutura e do conteúdo do 

documento em foco: as Metas de Aprendizagem para a educação pré-escolar. À luz do preconizado 

na Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011, os domínios previstos nas metas de aprendizagem surgem 

como uma das “dimensões fundamentais para avaliar o progresso das aprendizagens das 

crianças”, pelo que consideramos pertinente apresentar uma análise pormenorizada deste 

documento de referência proposto pelo Ministério da Educação.      

O capítulo VII, designado “Conclusão”, encerra com as considerações finais sobre a 

investigação realizada. São referidas as limitações mas, também, as potencialidades desta 

investigação e sugerem-se alguns caminhos ou opções para futuros estudos. 

Após os sete capítulos mencionados, a dissertação inclui, ainda, as referências 

bibliográficas e as referências legislativas feitas ao longo de todo o documento e, em última 

instância, os documentos anexos que serviram de suporte à realização deste estudo, assim como, 

em apêndice, os documentos construídos pela investigadora no desenrolar desta investigação. 

Esta investigação corresponde à Dissertação, do Curso de Mestrado em Ciências da 

Educação, área de especialização em Desenvolvimento Curricular e Inovação Educativa com 

incidência na Avaliação na Educação Pré-escolar. 
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CAPÍTULO I – A AVALIAÇÃO - DISCURSOS EMPÍRICOS 
 

O primeiro capítulo expõe a temática da avaliação na educação de infância, recorrendo à 

análise dos principais estudos empíricos realizados nos últimos anos. De seguida, analisam-se 

alguns relatórios nacionais, publicados pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), que têm dado ênfase às questões relativas à educação pré-escolar, tomando como 

referência alguns estudos comparativos e recomendações da OCDE. 

 

1.1. Estudos no âmbito da avaliação na educação pré-escolar 

As práticas de avaliação na educação pré-escolar têm vindo a revelar-se um tema de 

interesse a nível nacional e internacional, nomeadamente, ao nível de dissertações e teses, tal como 

pode comprovar-se pela consulta do Repositório Científico Aberto e de algumas bases de dados de 

universidades portuguesas. De entre os estudos realizados, identificámos, predominantemente, 

dissertações, distribuídas por estas dimensões: a avaliação na educação de infância (Paz, 2005; 

Carvalho, 2007; Cabrita, 2007; Leal, 2011; Oliveira, 2011; Sousa, 2011; Figueira, 2012 e Fonseca, 

2012); a importância da prática da avaliação (Fernandes, 2009 e Castilho, 2011); práticas 

alternativas de avaliação  (Parente , 2004; Lusardo, 2007; Gaspar, 2010 e Amaro, 2013). 

Partimos para a análise destes estudos subordinados à temática da avaliação na 

educação de infância, assumindo cada dimensão um bloco de referência para a perfilhação dos 

dados. A análise de cada dimensão foi complementada com os resultados de alguns estudos 

empíricos publicados nas obras “A avaliação na educação de infância” 2  e “Desenvolvendo 

Qualidade em Parcerias3”    

Conhecendo o trajeto legislativo, traçado pelo Ministério da Educação, ao longo do tempo, na 

área da avaliação na Educação Pré-Escolar, em Portugal, importa conhecer alguns estudos 

empíricos sobre as perspetivas e as práticas de avaliação dos educadores de infância.   

Alguns estudos nacionais sobre avaliação na educação pré-escolar (Paz, 2005; Carvalho, 

2007; Cabrita, 2007; Leal, 2011; Oliveira, 2011; Sousa, 2011; Figueira, 2012 e Fonseca 2012) 

têm evidenciado alguma falta de formação dos educadores de infância na área da avaliação, o que 

lhes permite confrontarem-se com algumas dificuldades, desconfortos, descontentamentos e 

receios face ao ato de avaliar.  

                                                 
2 Estudo de Coelho e Chélinho: “Concepções educativas e práticas de avaliação. As preocupações do/as profissionais” 
Estudo de Mendes e Cardona: “Exemplos de práticas de avaliação de educadoras de infância portuguesas” 
Estudo de Micarello e Amaral: “Dilemas e possibilidades da avaliação da/na educação infantil”  
3 Estudo de Marques e Gil: “Projeto DQP: Um contributo para a reconstrução da avaliação pedagógica” 
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Paz (2005) concluiu pela reduzida existência de estudos sobre o tema da avaliação, 

verificando que os modelos de avaliação usados nestas faixas etárias subordinam-se aos moldes do 

ensino fundamental, desconsiderando as especificidades da educação de crianças de 0 a 6 anos de 

idade e averiguou que não é dada importância à avaliação na educação infantil. 

Carvalho (2007), no estudo “A avaliação no Jardim de Infância: contributo para o estudo 

da especificidade educativa no Jardim de Infância”, a partir de uma metodologia qualitativa-

interpretativa, com recurso à entrevista como instrumento de recolha de dados, concluiu que a 

avaliação é percecionada pelas educadoras como uma coisa difícil, perturbadora e inquietante. Por 

trabalharem num agrupamento de escolas onde os instrumentos de avaliação são impostos, os 

entrevistados consideram que não possuem autonomia própria, o que lhes confere algum mau 

estar. Apesar destas conceções, as educadoras consideram pertinente a natureza formativa da 

avaliação no Jardim de Infância. Nesta linha de estudos, Cabrita (2007), utilizando uma 

metodologia quantitativa e qualitativa, num estudo intitulado “Avaliação na educação pré-escolar: 

processos e implicações nas práticas das educadoras”, constatou nas educadoras 

descontentamento, dificuldades, insegurança e dúvidas face ao processo de avaliação. As 

educadoras sentem-se condicionadas pelas alterações da legislação e consideram a necessidade de 

investir em formação, de modo a desmistificar o processo de avaliação. Também Oliveira (2011), 

reportando o seu estudo para a avaliação no contexto do Jardim de Infância, perante a utilização de 

uma metodologia quantitativa e qualitativa, verificou que muitas das dimensões sugeridas nos 

normativos do Ministério da Educação estão ausentes no processo de avaliação e, apesar de as 

educadoras conhecerem um grande número de instrumentos de avaliação, utilizam-nos de forma 

reduzida em número e em diversidade. A avaliação é feita de forma assimétrica, pouco profunda, 

pouco fundamentada e pouco pormenorizada, valorizando-se mais os resultados do que o processo 

de ensino-aprendizagem. Este estudo conclui que as educadoras não têm formação na área da 

avaliação. A avaliação na educação de infância é objeto de estudo de Sousa (2011) que, através de 

uma metodologia qualitativa (entrevistas, análise documental e observação naturalista), evidencia 

que muitas práticas de avaliação de qualidade não são sustentadas pelos agrupamentos de escolas 

e, ainda, que os educadores manifestam necessidade de formação em contexto e trabalho 

colaborativo. O tema da avaliação na educação pré-escolar foi, igualmente, abordado por Fonseca 

(2012) que, ao utilizar uma metodologia qualitativa (entrevistas e análise documental), concluiu que 

as educadoras possuem pouco conhecimento teórico e legislativo sobre o tema, acrescentando que 

os documentos fornecidos pela direção do estabelecimento não fazem qualquer menção à 
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legislação. Por outro lado, apesar de considerarem a avaliação como promotora de práticas 

adequadas e adaptadas às necessidades das crianças, sentem insegurança e pouco à vontade na 

realização da mesma. A mesma similitude apresenta a dissertação de Figueira (2012) intitulada 

“Avaliação: conceções dos educadores de infância”, cujos resultados revelaram que a maioria das 

educadoras utiliza a avaliação formativa, um pequeno número a avaliação diagnóstica e algumas 

educadoras desconhecem o processo de avaliação do ensino e da aprendizagem. Com este estudo 

foi posto em evidência que as educadoras carecem de alguma formação contínua e de 

competências sobre a avaliação do ensino/aprendizagem em contexto. Para a recolha destes dados 

foi utilizada uma metodologia qualitativa. 

Os estudos de Oliveira (2011) e Fonseca (2012) sobre a articulação da avaliação na 

educação pré-escolar com a legislação do Ministério da Educação retratam a realidade vivida pelos 

educadores de infância. Os resultados de ambos os estudos concluíram que muitas dimensões 

sugeridas nos normativos do Ministério da Educação estão ausentes no processo de avaliação e, 

apesar de as educadoras conhecerem um grande número de instrumentos de avaliação, utilizam-

nos de forma reduzida em número e em diversidade. A avaliação é feita de forma assimétrica, 

pouco profunda, pouco fundamentada e pouco pormenorizada, valorizando-se mais os resultados 

do que o processo de ensino-aprendizagem. Este estudo concluiu que as educadoras não têm 

formação na área da avaliação. 

 

Em síntese, os resultados destes estudos empíricos evidenciam que os educadores 

perspetivam a avaliação como difícil, perturbadora e inquietante; carecem de formação contínua e 

de competências sobre a avaliação do processo de ensino/aprendizagem; possuem pouco 

conhecimento teórico e legislativo; manifestam necessidade de trabalho colaborativo e muitos 

profissionais mencionam não ter formação na área da avaliação causando-lhes alguma insatisfação, 

insegurança, pouco à vontade e descontentamento face à questão da avaliação.  

Sustentando estes resultados, Cardona e Guimarães (2013, p. 20) referem que “o 

trabalho de avaliação antes da entrada na escola obrigatória é particularmente difícil e alvo de várias 

ambiguidades que começam por se verificar na forma de conceber o seu papel e finalidades” e 

acrescentam que a avaliação é uma “temática que preocupa a todas e a todos os que trabalham no 

campo da educação de infância: educadores, formadores, investigadores (Cardona & Guimarães, 

2013, p.21). 
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Do mesmo modo, dois estudos de caso realizados no âmbito do Projeto Desenvolvendo a 

Qualidade em Parcerias (DQP) concluem que “a avaliação ainda cria muitos receios, tensões e 

desconfianças” (Marques & Gil, 2009, p.305) e  

a maioria das educadoras exprimiu, simultaneamente, muitas dúvidas e preocupações em 
relação às suas competências efetivas no domínio da avaliação. A perceção da fragilidade das 
suas práticas avaliativas é relacionada com as lacunas ao nível da formação, mas também 
com a inexistência de procedimentos, dentro da sua instituição, que lhes permitam 
aprofundar, em partilha, práticas coletivas, e onde o caráter experimental e a dimensão 
reflexiva da avaliação possam ser sustentados e aprofundados (Coelho & Chélinho, 2013, 
p.120). 

 
 

1.1.1. Estudos no âmbito da importância da avaliação na educação de infância  

Os educadores consideram pertinente a natureza formativa da avaliação na educação pré-

escolar, na medida em que esta promove práticas mais adequadas e adaptadas às necessidades 

das crianças (Fernandes, 2009; Castilho, 2011).  

Utilizando uma metodologia de cariz quantitativo, com recurso ao inquérito por 

questionário, Fernandes (2009), investigou sobre “ o contributo da avaliação do processo de ensino-

aprendizagem para a qualidade educativa na educação pré-escolar”, concluindo que as educadoras 

avaliam para registar a evolução das crianças e, simultaneamente, para alterar, ou manter o seu 

trabalho pedagógico. 

Castilho (2011) na sua tese de doutoramento “Avaliação na educação pré-escolar: dos 

fundamentos às práticas”, recorreu ao estudo de caso, tendo usado entrevistas, documentos e 

observação participante para a recolha de dados. Os resultados referem que as práticas de 

avaliação se apresentam como um processo sistemático de monitorização e regulação das 

atividades e tarefas. Todo este processo serve para informar as educadoras sobre as áreas 

curriculares, sobre as necessidades das crianças e para verificar se o currículo foi desenhado de 

forma eficaz. Os dados revelam articulação entre os conteúdos do currículo, as estratégias de 

ensino e os processos de avaliação. Este estudo mostra, ainda, a relevância da prática da avaliação 

como uma possibilidade para uma melhor perceção sobre o tipo de atividades propostas. 

Neste contexto, a avaliação é perspetivada como um elemento fundamental para a 

monotorização da atividade educativa, assim como, para a compreensão do desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, dos seus interesses, progressos e dificuldades (Mendes & Cardona, 

2013, p.274). 
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1.1.2. Estudos no âmbito das práticas alternativas de avaliação 

Para a abordagem de práticas alternativas de avaliação na educação de infância, 

nomeadamente, o uso do portefólio, inscrevem-se a tese de Parente (2004) e as dissertações de 

mestrado de Lusardo (2007) e Gaspar (2010). Na abordagem do sistema de acompanhamento de 

crianças (SAC) como avaliação alternativa inscreve-se o relatório de mestrado de Amaro (2013). 

A avaliação realizada através da construção de portefólios surge como avaliação 

alternativa para Parente (2004) que, através de um estudo de caso participativo, concluiu que o 

portefólio, como estratégia de avaliação, dá resposta à diversidade de crianças, torna possível 

combinar o melhor das estratégias de avaliação no sentido de maior adequação às crianças, 

combina várias observações das crianças e torna as educadoras investigadoras: “o portefólio é uma 

estratégia de avaliação alternativa que permite às educadoras desenvolverem e monitorizarem um 

processo de avaliação consistente com a conceção e desenvolvimento do currículo e com as 

aprendizagens e projetos curriculares desenhados e, simultaneamente, ajustado às crianças 

concretas do seu grupo” (Parente, 2004, p.332). Os conteúdos do portefólio asseguram uma 

relação estreita entre os conteúdos do currículo, as estratégias de ensino e os processos de 

avaliação, permitem a participação ativa da criança na sua própria avaliação e promovem a partilha, 

com os pais e outros intervenientes, da informação obtida.  

Lusardo (2007) investigou sobre as conceções dos professores de educação infantil sobre 

o papel do portefólio, recorrendo a uma metodologia de cariz qualitativo, tendo a entrevista 

semiestruturada e a observação como técnicas de recolha de dados. A partir da análise dos dados 

recolhidos, concluiu que as educadoras consideram importante o uso do portefólio na avaliação da 

criança, no entanto, as educadoras que tinham uma conceção de avaliação tradicional acabavam 

por influenciar a criança, limitando a sua participação. Estas consideravam que o portefólio 

aumentava o trabalho docente e tornava-se difícil o seu uso, dado o número de crianças na sala. A 

autora revela que o uso do portefólio depende das conceções que o professor tem sobre a criança, 

a infância, a avaliação e a aprendizagem.  

Na dissertação “Avaliação das crianças na educação pré-escolar: uso do portefólio como 

instrumento de avaliação” Gaspar (2010) a partir de entrevistas semi-diretivas e análise 

documental, concluiu que as educadoras participantes no estudo consideraram importante a 

avaliação na educação pré-escolar, tratando-se de uma prática diária que recorre a diferentes 

instrumentos, sendo um deles o portefólio, que consideraram um meio pertinente de trabalhar e 

evidenciar as aprendizagens das crianças. Porém, as educadoras manifestaram muitas dúvidas 
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acerca da sua elaboração/organização evidenciando que seria necessária formação específica para 

o uso deste instrumento.  

Relativamente à avaliação das aprendizagens através do sistema de acompanhamento 

das crianças (SAC), Amaro (2013) concluiu pela importância da avaliação formativa na educação 

pré-escolar e pelas potencialidades da avaliação na identificação de necessidades das crianças e de 

planear respostas para as colmatar. O SAC acentua-se na linha de pensamento de Vygotsky em que 

a abordagem avaliativa inclui a determinação do nível real e potencial de desenvolvimento, bem 

como a qualidade das interações que vão permitir que o nível potencial se converta em real 

(Portugal & Laevers, 2010, p.11).   

Apesar da existência de meios de avaliação alternativos na educação pré-escolar, os dados 

empíricos referem que a maioria dos educadores utilizam instrumentos de avaliação tradicional 

elencando alguma falta de informação acerca da utilização, quer do portefólio, quer do SAC. A 

avaliação tradicional enfatiza os resultados da ação educativa, enquanto os instrumentos de 

avaliação alternativos supõem uma nova visão sobre o processo. Para Parente (2013, p.305) a 

avaliação entendida como processo distancia-se da conceção de avaliação tradicional, centrada 

mais nos resultados do que nos processos, subentendendo um novo olhar sobre o modo de 

conceber a avaliação. A autora (2013, p.315) alerta que a avaliação através da realização de 

portefólios de aprendizagem requer uma certa dose de audácia e, ao mesmo tempo, educadores 

capazes de aceitarem desafios. Mudar e promover novas estratégias de avaliação acarreta um 

grande número de decisões e de mudanças e, consequentemente, uma certa ansiedade, decorrente 

da implementação de novos procedimentos. 

 Dados oriundos de outros estudos são referidos por Micarello e Amaral (2013) que dão 

conta que, comparativamente ao ensino fundamental, o número de pesquisas acerca da avaliação 

na educação infantil permanece reduzido.   

No que concerne às práticas alternativas de avaliação, nomeadamente, ao uso do 

portefólio, a análise dos dados recolhidos conclui que as educadoras consideram importante o uso 

do portefólio na avaliação da criança. No entanto, as que tinham uma conceção de avaliação 

tradicional consideravam que o portefólio aumentava o seu trabalho e tornava-se difícil o seu uso, 

dado o número de crianças na sala, acabando por limitar a participação da criança. Assim, o uso do 

portefólio depende das conceções que o educador tem sobre a criança, a infância, a avaliação e a 

aprendizagem.  
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 Em síntese, os resultados apontam para a escassez de estudos sobre o tema da 

avaliação; os modelos de avaliação usados nestas faixas etárias subordinam-se aos moldes do 

ensino fundamental, desconsiderando as especificidades da educação de crianças de 0 a 6 anos de 

idade; não é dada importância à avaliação na educação infantil e existe uma “indefinição de 

fronteiras entre a educação infantil e o ensino fundamental” (Micarello & Amaral, 2013, p.179).  

 

1.2. Relatórios Nacionais 

 
Numa perspetiva de contextualização da educação pré-escolar em Portugal e de 

compreensão das práticas de avaliação torna-se pertinente a análise de alguns relatórios nacionais 

que se consideram mais relevantes como o relatório do estudo de Alarcão (2000) “A educação das 

crianças dos 0 aos 12 anos”, o relatório preparatório e o estudo temático da OCDE (2000) “A 

educação pré-escolar e os cuidados para a infância em Portugal” e também, alguns relatórios do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) que espelham o “Estado da Educação” em Portugal.   

 
1.2.1. A educação das crianças dos 0 aos 12 anos - CNE 

 
O estudo do CNE, coordenado por Alarcão (2008) atribui especial relevância à educação 

das crianças dos 0 aos 12 anos de idade, aludindo a dados provenientes do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) que mereceram uma leitura crítica de vários analistas, tais como, Gabriela 

Portugal, Manuel Sarmento, Natércio Afonso, Teresa Gaspar, Teresa Vasconcelos e Maria do Céu 

Roldão. 

Este relatório atribui centralidade à educação da criança analisando, numa primeira 

abordagem, a infância numa perspetiva psicológica e, em segundo plano, a sociedade portuguesa 

sob as dimensões sociológica e político-educativa. Sob o ponto de vista psicológico, Gabriela 

Portugal descreve pormenorizadamente os padrões normais de desenvolvimento da criança, 

valorizando a qualidade do contexto social, cultural, emocional e cognitivo como premissa 

fundamental para um desenvolvimento integral e de sucesso. Neste sentido, o papel dos contextos 

formais de educação é o de promotor de desenvolvimento e bem-estar, quando nele se inserem 

práticas pedagógicas de qualidade.  

Ao referir-se aos “olhares da sociedade portuguesa sobre a criança, Manuel Sarmento 

traça um perfil sobre a infância em Portugal, atendendo às suas caraterísticas demográficas, 

legislativas, sociais, culturais e simbólicas. A nível demográfico impera no país um marcante 
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envelhecimento populacional traduzido pela alteração quantitativa entre gerações, isto é, diminuição 

de crianças e jovens e aumento da população envelhecida. No quadro legislativo são apresentadas 

um conjunto de leis e reformas que, em Portugal, foram salvaguardando a promoção e proteção 

das crianças. Esta evolução legislativa tem acompanhado a evolução das políticas públicas 

mundiais, tornando a criança um sujeito juridicamente protegido. Apesar disso, imperam 

indicadores sociais que traduzem uma imagem paradoxal sobre a infância portuguesa, por um lado, 

uma melhor situação global e, por outro, uma desigualdade no acesso às fontes do saber e do 

conhecimento. A nível cultural, há evolução das caraterísticas da infância portuguesa no que 

concerne a maior frequência das crianças em instituições educativas. No entanto, a permanência 

excessiva das crianças nas instituições erradicou uma geração precocemente competente na 

utilização das tecnologias de informação e comunicação, configurando-se a criança como 

consumidora de jogos e aparelhos eletrónicos. Esta mudança de comportamentos induziu a maior 

sedentarismo, menor usufruto ambiental, maior convívio institucional, redução da mobilidade e, 

como consequência, um aumento da obesidade infantil. Quanto às características simbólicas, a 

infância portuguesa situa-se entre os pólos: crise e esperança. A crise espelha uma imagem de 

infância que não respeita nem salvaguarda os seus direitos e valores. As crianças surgem como 

vítimas de maus tratos, pedofilia, morte, negligência, violência, doenças e bullying. A esperança 

traduz-se no aumento da qualificação e no elevado padrão de formação das novas gerações.   

No âmbito das políticas públicas da educação das crianças dos 0 aos 12 anos, Natércio 

Afonso faz um enquadramento legislativo do sistema de educação pré-escolar referenciando a rede 

pública e a oferta assegurada pelos estabelecimentos privados. Esta é legalmente tutelada pelo 

Ministério da Educação e a sua frequência é facultativa, no entanto, apresenta dados referentes ao 

ano letivo 2006/2007 que comprovam que este nível de educação tem vindo a crescer 

consistentemente, quer ao nível de crianças inscritas nos jardins-de-infância, quer no número de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de educadores de infância. A formação e 

profissionalização dos educadores acentuou marcadamente a valorização deste nível de educação. 

Apesar da legislação proveniente do Ministério da Educação não enquadrar a educação das 

crianças dos 0 aos 3 anos de idade, o analista referencia as creches, mini-creches, amas e creche 

familiares como respostas sociais que prestam serviços de apoio às famílias e que, em termos 

legais, surgem sob tutela da Segurança Social. 

A importância e centralidade dada ao desenvolvimento das crianças neste período etário 

leva a analista Teresa Gaspar a expor a organização da educação das crianças dos 0 aos 12 anos 
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em seis países – Espanha, França, Irlanda, Finlândia, República Checa e Austrália. Neste quadro 

comparativo, em todos os países a frequência da educação pré-escolar é de caráter facultativo, a 

formação dos educadores é de nível superior, o trabalho pedagógico é conduzido por orientações 

curriculares oficiais e desenvolvido a partir dos 3 anos de idade sob tutela dos ministérios da 

educação. Estes dados situam-se e acompanham de perto a realidade da sociedade portuguesa.  

Seguindo a análise e recomendações de vários estudos, com especial destaque para o 

relatório comparativo internacional da OCDE, intitulado Starting Strong: early childhood education 

and care, Education and skills (2001) cujos resultados forma confirmados no relatório de 2006 

(Starting Strong II), Teresa Vasconcelos salienta as linhas estratégicas para repensar a educação 

dos 0 aos 12 anos no sentido de promoção da coesão social. Preconiza-se uma total cobertura da 

rede de educação pré-escolar, procurando garantir um acesso universal à educação de infância de 

modo que a criança tenha, pelo menos, dois anos de experiência pré-escolar. A qualidade da oferta 

educativa emerge também como linha orientadora que permite que cada instituição corresponda às 

necessidades e desenvolvimento das capacidades individuais de cada criança procurando coerência 

e coordenação entre as políticas e os serviços que presta. Destaca-se ainda a melhoria da qualidade 

da formação dos profissionais e das suas condições de trabalho, o desenvolvimento de quadros 

pedagógicos de referência para o trabalho com as crianças e o envolvimento dos pais, famílias e 

comunidades como pilares centrais de qualidade educativa. Para tal, a avaliação e a autoavaliação 

surgem como sustentáculo de melhoria da qualidade das instituições, refletindo uma educação de 

qualidade e, consequentemente o sucesso educativo da educação de infância. Com este propósito, 

pretende-se uma educação para todos com qualidade e intencionalidade pedagógica que, à luz do 

relatório da OCDE, Starting Strong II (2006), “preserve a ludicidade como princípio pedagógico 

evitando uma escolarização precoce” (Vasconcelos, 2000, p.162). Como marcos de qualidade 

superior pretende-se, ainda, uma educação de infância inclusiva e não-segregada, que integre todas 

as crianças e monitorizada por dispositivos de supervisão, inovação, avaliação e de regulação da 

qualidade. Para uma educação de infância monitorizada, o “relatório da OCDE (2006) recomenda 

que se criem as estruturas de governação necessárias para permitir uma prestação de contas e 

manutenção de qualidade, salvaguardando uma regular avaliação dos programas e das medidas de 

caráter pedagógico”. 

O reconhecimento das crianças como sujeitos ativos surge como o princípio e foco central 

deste estudo, que evidencia também a responsabilidade dos adultos na educação das crianças 

constituindo-se como pessoas de referência, a necessidade de diferentes respostas para diferentes 
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crianças, a relevância dos contextos educativos que devem ser estimulantes e interativos, de forma 

a promoverem uma educação de qualidade. Associados a estes princípios surgem também a 

garantia de acesso como um direito das crianças, a complementaridade de funções entre as 

famílias, a escola e outras instituições, a responsabilidade da sociedade no modo como se organiza 

o contexto educativo, a coerência e sequencialização educativas e, finalmente, a conceção de escola 

aberta como instituição polarizadora de contextos formativos, multidimensionais e de interações 

intra e intergeracionais. O processo de avaliação é o pilar fundamental da qualidade da educação no 

jardim-de-infância, quer ao nível da sua estrutura, enquanto instituição, quer ao nível pedagógico, 

enquanto promotora de um desenvolvimento integral da criança e sujeito de direitos.                                      

    

1.2.2. Estudos e relatórios do Conselho Nacional de Educação  

O Conselho Nacional de Educação tem dado especial ênfase às questões relativas à 

educação pré-escolar tendo presente os estudos comparativos e recomendações da OCDE que 

reportam para um nível de educação que se exige de qualidade.  

 

1.2.2.1. Educação de infância em Portugal – Situações e contextos numa 

perspetiva de promoção de equidade e combate à exclusão 

Partindo de estudos comparativos e recomendações da OCDE, este estudo, publicado em 

2003, pelo CNE, aborda questões de equidade e igualdade de oportunidades no acesso à educação 

pré-escolar em Portugal. Depois de uma abordagem sobre o percurso histórico da educação pré-

escolar, é feita uma contextualização teórica quanto aos princípios de equidade e igualdade de 

oportunidades, no sentido de equidade e coesão social e combate à exclusão. Este relatório refere 

que “Portugal apresenta valores baixos de cobertura de educação pré-escolar, em comparação com 

outros países da União Europeia” (Vasconcelos, 2003, p.87), por isso, tenciona-se uma cobertura 

da rede de educação pré-escolar no sentido de limitar assimetrias regionais, desigualdades sociais, 

disparidades de meios humanos e recursos materiais. Assim, o processo de expansão e 

desenvolvimento da educação pré-escolar é uma das estratégias chave para a promoção da 

qualidade na educação. Este relatório integra, também, um estudo de caso desenvolvido numa 

freguesia situada na zona periférica da Grande Lisboa, que  analisa as estruturas educativas de 

apoio à educação de infância à luz de diferentes níveis de observação (escola e sala de aula) e de 

um conjunto de indicadores de equidade (entrada, percurso, saída) previamente identificados.    
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Do conjunto de dados provenientes destes estudos, destacamos as referências que 

coincidem com o processo de avaliação, uma vez que constituirão suporte à investigação que 

pretendemos levar a cabo. 

Assim, os estudos concluem que, nos diferentes contextos, não são feitas avaliações 

sistemáticas das crianças, nem tão pouco informais “mas, sim, uma informação anual para os pais, 

baseada nos registos que têm de cada criança, embora estes não sejam feitos de forma 

sistemática” (Vasconcelos, 2003, p.149). Não se observam crianças de forma sistemática, não se 

documenta o trabalho, não se avaliam aprendizagens, não se avaliam as crianças, nem com as 

crianças, a não ser que apresentem necessidades educativas especiais. Ora, “uma prática 

sistemática de avaliação deveria ser uma exigência dos pais, das comunidades face aos 

profissionais e dos profissionais entre si. Uma prática auto e hetero-regulada tornará mais simples 

os (necessários) processos de regulação e supervisão” (Vasconcelos, 2003, p.243). 

Assim, este relatório recomenda, para além de outros aspetos, a formação e 

profissionalidade dos profissionais de educação de infância, de forma a assumirem um 

compromisso social e pedagógico na formação de crianças baseado em sistemas de avaliação.                 

     

1.2.2.2.  Relatórios do Conselho Nacional de Educação 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou alguns relatórios que apresentam à 

sociedade e, de modo particular, aos diferentes protagonistas da educação, a realidade educativa 

em Portugal.  

O relatório “Estado da Educação 2010. Percursos Escolares” refere uma relevância 

crescente da educação de infância, reconhecendo a importância deste nível de educação nos 

primeiros anos de vida da criança. Em Portugal, nas últimas décadas, a educação de infância tem 

evidenciado uma evolução favorável, quer no plano legislativo, quer no alargamento progressivo dos 

serviços de educação e apoio à família. O CNE aponta para a necessidade de intervenção educativa 

ao nível da intencionalidade educativa e de articulação entre as estruturas educativas, como marco 

de qualidade para aprendizagens futuras. Este relatório conclui que, em comparação de estudos 

realizados entre 1995/1996 e 2007/2008, houve um crescimento significativo no número de 

estabelecimentos de educação pré-escolar, principalmente da rede pública e que a taxa de 

escolarização cresceu em Portugal para 86,7%. O CNE aponta como meta da União Europeia para 

2020 uma taxa de abrangência de 95% quanto à pré escolarização das crianças entre os 4 anos e a 

idade de início do ensino primário.  
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O relatório “Estado da Educação 2011. A qualificação dos Portugueses” continua a 

apresentar um crescimento da taxa de pré escolarização, quer ao nível da rede pública, quer da 

rede privada (89%). Destaca a importância da Intervenção Precoce e o papel da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) como apoios que assistem as crianças em risco, em idade 

de frequentar este nível de educação. No entanto, é ao nível da qualificação dos educadores de 

infância que este relatório se destaca pois, no ano letivo 2009/2010, são 18 380 educadores de 

infância em Portugal, pertencendo 10 368 à rede pública e 8012 à rede privada. Quanto ao grau 

académico, 14 292 educadores têm Licenciatura, 1887 educadores têm Bacharelato/Outras e 302 

educadores têm Mestrado/Doutoramento.  

O relatório “Estado da Educação 2012. Autonomia e Descentralização” destaca o 

crescimento da taxa de pré escolarização das crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, aproximando-se 

das metas europeias; o aumento do número de crianças inscritas nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar de ambas as redes (pública e privada); aumento dos agrupamentos de 

referência com vista à consolidação do sistema de Intervenção Precoce e um aumento constante do 

número de educadores com licenciatura e Mestrado/Doutoramento. Perante os dados comparativos 

internacionais, Portugal situa-se entre os países com o número mais elevado de crianças por grupo 

e educador(a).  

O relatório “Estado da Educação 2013” continua a destacar a evolução positiva do 

crescimento da taxa de pré-escolarização das crianças em idade pré-escolar, sendo em 2013 de 

93,7%. Admitindo que a meta da União Europeia para 2020 se situa nos 95%, Portugal regista um 

aumento significativo do número de crianças a frequentar a educação pré-escolar e de escolas que 

prestam apoio ao nível da Intervenção Precoce – equipas criadas em 2011 e designadas de 

Equipas Locais de Intervenção (ELI). 
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CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR EM PORTUGAL 
 

Neste capítulo, apresentamos o percurso histórico da educação de infância em Portugal, 

assim como os pilares normativos que têm vindo a sustentar este nível de educação.  

 
2.1. A Educação Pré-Escolar em Portugal - Percurso histórico 

A preocupação com os cuidados para a primeira infância remonta à segunda metade do 

século XVIII, entrando pelo século XIX, épocas marcantes para a educação de infância. Em 1834, 

em plena Monarquia Constitucional no reinado de D. Pedro IV, foi constituída a Sociedade das 

Casas de Asilo da Infância Desvalida de Lisboa, com o objetivo de “dar proteção, educação e 

instrução às crianças pobres de ambos os sexos desde que tenham acabado a criação de leite, 

tratando dos meninos até à idade de sete anos e das meninas até à de nove” (Vilarinho, 2000, 

p.87). Contudo, é em plena Revolução Industrial que começaram a emergir as primeiras instituições 

denominadas por “escola infantil” ou “jardim-de-infância”. O conceito jardim infantil teve origem no 

termo “Kindergarten” proposto por Froebel, em 1840, “para indicar que, como as plantas são 

tratadas num jardim com a proteção de Deus, em harmonia com a natureza e sob o cuidado de 

jardineiros experimentados, também as crianças, como plantas delicadas e embriões do homem de 

amanhã, devem ser tratadas de harmonia com Deus, com a natureza e com elas mesmas” 

(Gomes, 1986, p.17). 

Um pouco por toda a Europa, é difundida a educação de infância quer ao nível 

institucional, quer ao nível da definição de pedagogias destinadas a uma melhor qualidade dos 

cuidados para a primeira infância. Destacam-se as linhas pedagógicas de “Maria Montessori (1870-

1952) que, com os seus escritos, exerceu marcada influência nos pedagogos e na pedagogia da 

infância, não apenas em Itália, mas também em outros países” (Gomes, 1986, p.19). Também 

Froebel cria a designada pedagogia froebeliana fundando o semanário “ onde faz as primeiras 

explicações dos «jogos» por ele inventados para a educação das crianças, os quais ficaram 

conhecidos pela designação de material froebeliano” (Gomes, 1986, p.17). Partindo da pedagogia 

de Froebel, o método João de Deus assume um lugar preponderante com a denominada “Cartilha 

Maternal”. 

 Em Portugal, são difundidos, em finais do século XIX, alguns jardins-de-infância 

inspirados em Froebel e jardins escola João de Deus, constituindo estes um marco significativo para 

a educação pré-escolar e uma época marcante devido “à afirmação da classe média que se torna 

mais influente e mais educada, sendo portadora de novos valores relativos à educação da criança e 
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do cidadão” (Ministério da Educação, 2000, p.17). Em 1882, foi fundado, em Lisboa, o primeiro 

jardim-de-infância de Froebel (Gaspar, 2010, p.32). Ao longo deste período, observa-se uma 

sucessão de avanços e recuos na definição e afirmação do papel da educação de infância. As 

primeiras instituições para a infância tinham um caráter marcadamente assistencial, cuja função 

era a de apoiar as crianças desfavorecidas.  

Mais tarde, já em pleno século XX, tal como aconteceu por toda a Europa, dada a 

evolução das estruturas económica e social e dos estudos na área da psicologia, a educação de 

infância começa a assumir uma função educativa (Castilho, 2011, p.66). Em Portugal, o ano de 

1910 constitui um marco histórico pois, após a Implantação da República, verificou-se uma 

renovação de toda a política educativa o que determinou a reforma do sistema educativo. Uma 

reforma pautada pela igualdade de oportunidades para todos os cidadãos dando-se então  

um novo folego à questão da infância assente nos princípios de igualdade, liberdade e 

fraternidade que promoveu a desocultação das heterogeneidades sociais, procurou 

empreender um projeto de construção de um homem novo, de uma sociedade nova, 

sedimentada por uma nova ordem social congruente com a sua ideologia política 

(Vilarinho, 2000, p.56). 

 

Criam-se, nesta época, alguns jardins-de-infância, instituições públicas designadas na 

altura por escolas infantis, sendo “regidas por professoras diplomadas na especialidade” (Gomes, 

1986, p.57). A 1ª República consolida e integra a educação pré-escolar no sistema educativo sendo 

notória a tendência de escolarização das crianças. No ano de 1911 “é criada a rede privada de 

jardins-escolas João de Deus, de acordo com o modelo pedagógico do seu mentor” (Ministério da 

Educação, 2000, p.17) e, nesta data, é criado oficialmente o ensino infantil. Pelo Decreto de 29 de 

março de 1911, foram dados alguns passos importantes ao referir “a importância de uma 

educação e desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das crianças entre os quatro e os 

sete anos de idade” (Vilarinho, 2000, p.92). O Decreto de 23 de agosto, deste mesmo ano, vem 

aprovar o programa das escolas infantis e substituir a designação de escola infantil por jardim-de-

infância (Gaspar, 2010, p.32).  

Mais tarde, em 1919, com o Decreto-Lei n.º 5787, o Ministério da Educação reforça ao 

nível legislativo a integração do ensino infantil, isto é,  

 ao reformar o ensino primário, integrou neste o ensino infantil – o ensino primário abrange 

três graus: infantil, primário geral e primário superior (art.º 2.º), por sua vez o grau infantil 

compreendia 3 secções: a 1.ª secção – crianças de 4 a 5 anos; 2.ª secção – crianças de 5 a 

6 anos e a 3.ª secção para crianças de 6 a 7 anos (Vilarinho, 2000, p.93).  
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Dado o número insuficiente de escolas e para dar cumprimento ao Decreto-Lei, o Ministro 

implementa o ensino de crianças de 6 a 7 anos de idade nas escolas primárias. Daqui 

depreendemos o marco significativo que tiveram os governos intrinsecamente ligados à 1.ª 

República “em terem reconhecido a função do ensino infantil e terem institucionalizado a sua 

integração no sistema oficial de educação” (Ministério da Educação, 2000, p.18). 

Com a instalação do Estado Novo, o rumo da educação de infância conhece grandes 

transformações e um novo rumo - o ensino infantil oficial é extinto em 1937 com o pretexto de que 

o número de crianças era reduzido. Deste modo, “o ensino infantil desvinculou-se definitivamente 

do Ministério da Educação e a apologia do ensino privado passa a substituir a do ensino público” 

(Vilarinho, 2000, p.98). O ensino pré-escolar deixou de fazer parte do Ministério da Educação e 

cede-se à “Obra Social das Mães pela Educação Nacional” a responsabilidade de ajudar todas as 

mães na tarefa de educar os filhos nesta etapa do ensino. Assistia-se ao declínio e desmoronamento 

do ensino público e ao desenvolvimento da rede privada.  

Em Portugal, estas mudanças no sistema educativo atribuíram às instituições, até aos 

anos 70, o papel “assistencial cabendo às Misericórdias e outras instituições congéneres um papel 

de relevo e outra de iniciativa privada com funções educativas” (Ministério da Educação, 2000, 

p.18). 

Seguindo a linha cronológica, é a partir do final da segunda guerra mundial que assistimos 

a uma nova política educacional, levada a cabo pelo Ministério da Educação que, pelo Decreto n.º 

37.545, de 8 de setembro de 1949, promulga o Estatuto do Ensino Particular que se ocupa do 

ensino infantil, definido como o ensino que é ministrado a crianças que ainda não atingiram a idade 

escolar (Gomes, 1986, p.100). Proliferam, a partir de então, mais escolas de educação de infância 

dispondo de instalações adequadas e de cantina e, paralelamente, um aumento de frequência de 

crianças desta faixa etária nesses estabelecimentos educativos. Na década de 50, dado o aumento 

progressivo de escolas e crianças, foram criadas duas escolas particulares de educadoras de 

infância: o Instituto de Educação Infantil e a Escola de Educadoras de Infância, sendo fundadoras, 

respetivamente, Maria Teresa Guedes de Andrade Santos e Maria Mayer Ulrich (Gomes, 1986, 

p.102). 

Com a Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU, aprovada na Assembleia 

Geral de 20 de novembro de 1959, tendo já sido iniciada pela Sociedade das Nações em 1924, 

declara-se que todas as crianças gozam de direitos com vista a uma infância feliz. Entre as duas 
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declarações “há uma diferença significativa entre a natureza dos direitos da criança que lhe são 

reconhecidos, na declaração de 1924 a criança é objeto de direitos; na declaração de 1959 a 

criança é também sujeito de direitos” (Fernandes, 2004, p.30). A criança é reconhecida a nível 

nacional e internacional como um centro de preocupação.        

Em 1973, com o Ministro Veiga Simão e a aprovação da Reforma do Sistema Educativo, 

através da Lei n.º5/73, de 25 de julho de 1973, a educação pré-escolar é novamente reconhecida 

como parte integrante do sistema educativo (Ministério da Educação, 2000, p.19) sendo este nível 

de educação um setor prioritário. Alargam-se as escolas especializadas de formação de educadores 

de infância e a Inspeção Geral do Ensino Particular deixa de ser a entidade responsável pela 

supervisão dos estabelecimentos de educação pré-escolar passando, neste ano, estas instituições a 

fazer parte da Direção Geral do Ensino Básico, um ramo do Ministério da Educação. 

No ano de 1974, a Revolução de 25 de Abril “introduziu mudanças significativas na 

sociedade portuguesa, que vão interferir no rumo da educação e criar as condições para uma 

revalorização da educação pré-escolar em Portugal” (Vilarinho, 2000, p.105). Os problemas sociais 

passaram para primeiro plano, sendo notória a ampliação dos esquemas de ação social e de 

educação de infância, multiplicando-se assim, as “iniciativas populares de criação de suportes de 

atendimento às crianças” (Castilho, 2011, p.67). Com a Constituição da República Portuguesa, 

promulgada em 2 de abril de 1976, o Estado é incumbido de criar um sistema público de educação 

pré-escolar (art.º.74), em que todas as crianças possam ter direito à proteção da sociedade e do 

estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de 

abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e 

nas demais instituições (art.º.69). Nesse mesmo ano, o programa do governo apresentado à 

Assembleia da República em 2 de agosto, aponta para a “criação de um sistema de educação pré-

escolar oficial que integre os estabelecimentos atualmente a cargo de vários Ministérios (Gomes, 

1986, p.124). Pela aprovação da Lei n.º. 5/77 de 1 de fevereiro 1977, a educação pré-escolar é 

novamente reconhecida como parte integrante do sistema educativo (Ministério da Educação, 2000, 

p.19). Com esta lei, os estabelecimentos do Ministério dos Assuntos Sociais vieram a localizar-se 

preferencialmente nos meios urbanos e industrializados e os estabelecimentos dependentes do 

Ministério da Educação, por opção política, davam prioridade às famílias carenciadas e de menores 

recursos educativos (Gaspar, 2010, p.34). 

Em 1978, os primeiros jardins-de-infância iniciam as suas funções ligados oficialmente ao 

Ministério da Educação e, em 1979, pelo Decreto-Lei nº. 542, de 31 de dezembro de 1979, é 
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publicado o Estatuto dos Jardins de Infância, o qual regulamenta a educação pré-escolar, estabelece 

os critérios que garantem os direitos/deveres dos profissionais e as normas de funcionamento para 

uma educação de qualidade. Este normativo definiu e clarificou as funções da educação pré-escolar, 

perdurando até aos dias de hoje. 

Com a Reforma Educativa dos anos 80, confirma-se a integração da educação pré-escolar 

no sistema educativo, no entanto, “esta reforma implementada descurou quase por completo a 

educação pré-escolar tendo, na prática, cedido grande parte da responsabilidade pelo seu 

desenvolvimento à iniciativa privada” (Ministério da Educação, 2000, p.20). Desta forma, a 

educação pré-escolar, apesar de estar integrada no sistema educativo oficial, teve pouca 

intervenção do Estado, e, consequentemente, pouca evolução. Só em 1986, com a publicação da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º46/86 de 14 de outubro de 1986, a educação pré-

escolar é enquadrada definitivamente no sistema educativo. Nesta lei é consignado o direito à 

educação, o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades e uma melhoria educativa 

para todas as crianças. A partir de então, confina-se o “alargamento da rede de estabelecimentos 

de educação pré-escolar, através do incentivo de apoios financeiros à criação e manutenção de 

estabelecimentos de educação de infância, firmados através de contratos-programa” (Ministério da 

Educação, 2000, p.20). 

No ano de 1987, é aprovado o Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância, 

o qual preconiza a carreira de ajudante da ação educativa de creches e jardins-de-infância e cria o 

quadro distrital dos educadores de infância.    

Em 1989, é aprovada na Assembleia Geral de 20 de novembro de 1989 a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança sendo “o marco mais saliente na afirmação dos direitos da 

criança e no dever da sua proteção por parte dos Estados estabelecidos a nível mundial” 

(Fernandes, 2004, p.31). Estamos perante um substancial reconhecimento da autonomia da 

criança como um ser com direitos, refletindo que, desde a primeira declaração de 1924 até à 

convenção de 1989, há um percurso evolutivo em termos de uma consciência cada vez mais clara 

dos direitos da criança, o alargamento progressivo da sua abrangência e o esforço por tornar efetiva 

a aplicação desses direitos entre os estados membros (Fernandes, 2004, p.29).  

Em 1995, o Ministério da Educação elaborou um Relatório Estratégico para o 

desenvolvimento e Expansão da Rede da Educação Pré-Escolar com o objetivo de assegurar o 

acesso de um maior número de crianças a estabelecimentos que garantissem a função de 

educação e guarda (Ministério da Educação, 2000, p.20). Este diploma definiu, ainda, o regime de 
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apoio financeiro à criação e manutenção de estabelecimentos de educação pré-escolar, bem como 

os critérios a observar no que se refere às condições de instalação e de funcionamento (Ministério 

da Educação, 2000, p.21). Este plano foi introduzido em 1996, já com um novo governo em 

funções, sendo posteriormente designado por Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar que, em parceria com o Ministério do Trabalho e Segurança Social, o 

Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território visava concertar 

esforços para a expansão e desenvolvimento da rede pública, em parceria com a rede privada.  

Quase dez anos após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo e na sequência 

do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, surge em 1997 a Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei n.º5/97 de 10 de fevereiro. Esta lei, na sequência dos 

princípios definidos na Lei de Bases, veio consagrar o ordenamento jurídico e reconhecimento da 

educação pré-escolar. A partir deste normativo, a educação pré-escolar passa a ser considerada a 

primeira etapa da “educação básica” no processo de educação ao longo da vida. Nela são traçados 

os objetivos gerais e organizacionais; os princípios gerais pedagógicos; as redes de educação pré-

escolar; a administração, gestão e regime de pessoal; a formação e a animação; os critérios de 

avaliação e de inspeção aos estabelecimentos de educação pré-escolar.  

No seguimento desta política, em 1998 foi criado o Gabinete para a Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar (Despacho Conjunto n.º186/ME/MSSS/MEPAT/96), 

que envolveu a participação do Ministério da Educação e do Ministério da Solidariedade Social. Este 

gabinete teve como principal objetivo dar seguimento ao Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar, através da elaboração de normativos e de propostas de intervenção 

pedagógica que enquadrassem o seu desenvolvimento, não esquecendo a formação dos 

educadores. Este gabinete assume uma tarefa ampla no desenvolvimento da rede da educação pré-

escolar, uma vez que era necessário que todos os jardins-de-infância tivessem uma componente 

educativa e social, o que implicava alargar os horários e garantir algumas refeições nos jardins-de-

infância tutelados pelo Ministério da Educação. Por outro lado, a qualidade pedagógica passava pela 

implementação de linhas orientadoras, comuns à generalidade dos jardins-de-infância de qualquer 

rede da educação pré-escolar. Este Gabinete de Educação formalizou protocolos com várias 

Associações, que foram essenciais para garantir a expansão da rede da educação pré-escolar.  

Para terminar o século, em 1997 são emanadas pelo Ministério da Educação as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), documento estruturante que veio 



CAPÍTULO II – A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR EM PORTUGAL 

25 

trazer sentido e regulação às práticas educativas levadas a cabo pelos educadores nos contextos de 

educação pré-escolar.    

 

               

2.2. Os Pilares que sustentam a Educação Pré-Escolar – enquadramento normativo 

 
Partindo do percurso histórico da educação de infância em Portugal e centrando a 

atenção no final do século XX consideramos o papel dos normativos emanados do Ministério da 

Educação como princípios orientadores e reguladores de toda a prática educativa da educação pré-

escolar. 

 
2.2.1.  Lei – Quadro da Educação Pré-Escolar 

 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º5/97) surge no ano de 1997 em sequência 

dos princípios definidos pela Lei de Bases do Sistema Educativo e do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar postulando como principio geral (artigo 2º) que: 

a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 
educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a 
qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 
sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Ministério da Educação, 1997, p.19). 

  
Esta Lei-Quadro vem assegurar que a educação pré-escolar se destina a crianças com 

idades compreendidas entre os 3 anos de idade e a idade de ingresso no ensino básico incumbindo 

ao Estado o papel de promover esta oferta generalizada de serviços, a sua gratuitidade e 

acessibilidade de modo que “todos os contextos de educação pré-escolar concretizem a oferta de 

educação de infância como serviço educativo e como serviço social com regras comuns a todos os 

contextos de educação pré-escolar” (Formosinho, 1997, p.35). 

Estas regras incidem sobre aspetos estruturais, aspetos financeiros, aspetos 

organizacionais e aspetos pedagógicos, ou seja, “esta tutela concretiza-se num enquadramento 

normativo unificado, em orientações curriculares gerais, em regras sobre a habilitação docente e a 

formação dos profissionais de educação, em definição de critérios gerais de qualidade dos serviços 

prestados, de avaliação do seu cumprimento e de inspeção (Formosinho, 1997, p.35).  

A Lei-Quadro vem estabelecer o caráter educativo à educação pré-escolar, conferir a sua 

especificidade e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe um espaço próprio no panorama educativo nacional 
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desta forma, os seus princípios e objetivos estão no fundamento das Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar.    

 

 
2.2.2. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) emanadas do 

Ministério da Educação, aprovadas pelo despacho n.º 5220/97, publicadas no seguimento da Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar “constituem uma referência comum para todos os educadores e 

destinam-se à organização da componente educativa” (Ministério da Educação, 1997, p.13).   

As OCEPE correspondem a um conjunto de princípios gerais de apoio ao educador na 

tomada de decisões sobre a sua prática e no processo educativo com as crianças. Vinculam 

também a intencionalidade educativa na educação pré-escolar. Este documento apresenta quatro 

fundamentos principais que se articulam entre si: o desenvolvimento e aprendizagem como 

indissociáveis; o reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo; a construção 

articulada do saber; a exigência de resposta a todas as crianças tendo em conta uma pedagogia 

diferenciada e centrada na cooperação. A par destes fundamentos, as OCEPE defendem que o 

desenvolvimento curricular, em que o principal ator é o educador, deve ter em consideração os 

objetivos gerais da educação, a organização do ambiente educativo, a continuidade e a 

intencionalidade educativa, bem como as áreas de conteúdo (Ministério da Educação, 2002, p.14). 

As áreas de conteúdo assentam na perspetiva de que o desenvolvimento e a aprendizagem estão 

interligados, constituindo-se como vertentes indissociáveis entre si. “Consideram-se «áreas de 

conteúdo» como âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que 

incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também atitudes e 

saber-fazer” (Ministério da Educação, 2002, p.47). As áreas de conteúdo encontram-se organizadas 

em três grandes blocos: Área de Formação Pessoal e Social, Área de Conhecimento do Mundo e 

Área de Expressão e Comunicação. Nesta última estão contempladas as expressões: motora, 

dramática, plástica e musical assim como o desenvolvimento da linguagem e abordagem à escrita e 

domínio da matemática.  

As OCEPE “não são um programa, pois adotam uma perspetiva mais centrada em 

indicações para o educador do que na previsão de aprendizagens e realizar pelas crianças” 

(Ministério da Educação, p.13). No sentido de proporcionar uma maior igualdade de oportunidades, 

as OCEPE “acentuam a importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma organização 
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intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o educador planeie o seu trabalho e 

avalie o processo e os seus efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças” (Ministério 

da Educação, 1997, p.133). 

A organização do ambiente educativo inscreve-se na forma como o educador organiza o 

grupo, no espaço onde se desenvolvem as aprendizagens e na forma como é gerido o tempo. Por 

isso, as OCEPE enfatizam que toda a intencionalidade do processo educativo requer a intervenção 

do educador segundo um conjunto de etapas que se interligam entre si – a observação, a 

planificação, a ação, a avaliação, a comunicação e a articulação. Esta intencionalidade é entendida 

como um suporte de todo o processo educativo e 

exige que o educador reflita sobre a sua ação e a forma como a adequa às necessidades das 
crianças e, ainda, sobre os valores e intenções que lhe estão subjacentes. Esta reflexão é 
anterior à ação, ou seja, supõe planeamento; acompanha a ação no sentido de a adequar às 
propostas das crianças e de responder a situações imprevistas; realiza-se depois da ação, de 
forma a tomar consciência do processo realizado e dos seus efeitos (Ministério da Educação, 
2002, p.93). 

 

As OCEPE vieram dar maior visibilidade à educação pré-escolar, trazendo uma certa 

dignificação social do papel dos educadores, enquanto profissionais, uma vez que muitas famílias 

desconheciam o trabalho do educador, assim como a sua função educativa (Serra, 2004, p.69). Ao 

enfatizar o papel do educador nos contextos de jardim-de-infância, as OCEPE trouxeram a este nível 

de ensino uma maior aproximação com o 1.º ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) no que concerne à 

“procura de mecanismos que facilitem a continuidade e apoiem a transição entre estes dois 

patamares educativos” (Serra, 2004, p.70). Ao constituir um quadro de referência para todos os 

educadores de infância, as orientações curriculares pretendem contribuir para promover uma 

melhoria da qualidade da educação pré-escolar (Ministério da Educação, 1997, p.129).         

 

2.2.3. Perfil Geral de Desempenho Profissional do Educador de Infância  

Pelo Decreto-Lei n.º240/2001, de 30 de agosto, foi definido o perfil geral de desempenho 

profissional do educador de infância, que assume contornos nas dimensões do ensino e da 

aprendizagem sendo igualmente capacitado para o desenvolvimento de outras funções educativas, 

nomeadamente, no âmbito da educação das crianças com idade inferior a 3 anos. O educador 

assume a conceção, o desenvolvimento e a integração do currículo na educação pré-escolar, 

através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e 

projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas.  
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No âmbito da organização do ambiente educativo, o educador organiza o espaço e os 

materiais, disponibiliza e utiliza materiais estimulantes e diversificados, procede a uma organização 

do tempo de forma flexível e diversificada, mobiliza e gere recursos educativos, cria e mantém as 

necessárias condições de segurança, de acompanhamento e de bem-estar das crianças. 

No âmbito da observação, da planificação e da avaliação, o educador observa a criança 

quer individualmente, quer em grande/pequeno grupo, com vista a uma planificação de atividades 

e projetos adequados às necessidades da criança; tem em conta, na planificação do 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, os conhecimentos e as competências 

das crianças; planifica a intervenção educativa de forma integrada e flexível; planifica atividades que 

sirvam objetivos abrangentes e diversificados; avalia numa perspetiva formativa, a sua intervenção, 

o ambiente e os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança e do grupo.  

No âmbito da relação e da ação educativa, o educador relaciona-se com as crianças, de 

forma a favorecer a sua segurança efetiva e promover a sua autonomia; promove o envolvimento da 

criança em atividades e projetos; fomenta a cooperação entre as crianças; envolve as famílias e a 

comunidade nos projetos; apoia e fomenta o desenvolvimento efetivo emocional e social de cada 

criança e do grupo; estimula a curiosidade das crianças e fomenta as suas capacidades de 

realização de tarefas e disposições para aprender e promove o desenvolvimento pessoal, social e 

cívico numa perspetiva de educação para a cidadania. 

No que concerne à integração do currículo, o educador de infância mobiliza o 

conhecimento e as competências necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no 

âmbito da expressão e da comunicação e do conhecimento do mundo. Ao nível da expressão e 

comunicação, o educador promove o desenvolvimento da linguagem oral; favorece o aparecimento 

de comportamentos emergentes de leitura e escrita e promove, de forma integrada, diferentes tipos 

de expressão (plástica, musical, dramática e motora). Ao nível do conhecimento do mundo, o 

educador promove atividades exploratórias de observação, exploração de relações entre objetos, 

pessoas e acontecimentos; exploração de quantidades; desperta interesse e curiosidade pelo 

mundo natural e social; interesse pelas tradições; observação de fenómenos da natureza e de 

acontecimentos sociais.  

Através do perfil específico de desempenho profissional do educador de infância, 

reconhecemos a importância do papel atribuído ao educador de infância nos contextos de 

educação, destinados à educação de Infância. 
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2.2.4. Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 - Gestão do Currículo na Educação Pré-

Escolar 

A Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), em articulação 

com as Direções Regionais de Educação e com a Inspeção-Geral de Educação, concebeu o 

documento “Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar – Contributos para a sua 

Operacionalização” através da Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007.  

Esta circular integra princípios sobre a organização curricular, procedimentos a ter em 

conta na avaliação na educação pré-escolar, bem como, questões relacionadas com a organização 

e gestão da componente de apoio à família e a articulação entre a educação pré-escolar e o 1º CEB. 

Como instrumentos de apoio à organização e gestão do currículo, esta circular apresenta o projeto 

curricular de estabelecimento/escola (PCE) integrado no Projeto Educativo do Agrupamento (PE) e o 

projeto curricular de grupo/turma (PCT). O PCE define as estratégias de desenvolvimento do 

currículo adequadas ao contexto de cada estabelecimento enquanto que o PCT permite a 

adequação ao contexto de cada grupo/turma. No decurso do desenvolvimento do PCT, o educador 

deverá proceder à avaliação das diferentes etapas do processo, sendo a avaliação encarada como 

suporte do planeamento da ação. A avaliação assume-se como um elemento integrante e regulador 

da prática educativa, que visa apoiar o processo educativo, refletir sobre os efeitos da ação 

educativa, envolver a criança nesse processo, contribuir para a adequação das práticas e conhecer 

a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística.  

A planificação das atividades de animação e de apoio à família é da responsabilidade dos 

órgãos competentes do agrupamento/instituição implicando, obrigatoriamente, a participação de 

cada educador responsável pelo grupo. 

Na articulação entre o jardim-de-infância e o 1.º CEB, este documento enfatiza estratégias 

facilitadoras de articulação, organizadas e realizadas conjuntamente pelos dois níveis de ensino no 

sentido de promover a integração da criança e acompanhar o seu percurso escolar.  

 
2.2.5. Metas de Aprendizagem  

Em 2010, o Ministério da Educação publica como complemento e orientação à avaliação 

das crianças, as Metas de Aprendizagem4 que “facultam um referencial comum que será útil aos 

educadores de infância, para planearem processos, estratégias e modos de progressão para que, 

                                                 
4 Documento disponível em: http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt , consultado em 14 de janeiro de 2015 

http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/
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ao entrarem para o 1.º ciclo, todas as crianças possam ter realizado as aprendizagens, que são 

fundamentais para a continuidade do seu percurso educativo”.  

As Metas de Aprendizagem encontram-se organizadas por áreas de conteúdo conforme 

definido nas OCEPE, sublinhando neste documento a importância de se privilegiar o 

desenvolvimento da criança e a construção articulada do saber, numa abordagem integrada e 

globalizante das diferentes áreas. Fazem parte integrante deste documento seis áreas: área de 

conhecimento do mundo, área das expressões, área da formação pessoal e social, área da 

linguagem e abordagem à escrita, área da matemática e, finalmente, a área das tecnologias de 

informação e comunicação. Cada área encontra-se dividida em domínios e, em alguns casos, em 

subdomínios sendo descritas, para cada um, as respetivas competências que se espera que a 

criança adquira até à idade de ingresso no 1.ºCEB. 

De acordo com a Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 referente à avaliação na educação 

pré-escolar, “a conceção de metas de aprendizagem como instrumento de apoio à gestão do 

currículo permitem identificar as competências e desempenhos esperados das crianças” (p.2). 

 

2.2.6. Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 - Avaliação na Educação Pré-Escolar 

Em 2011, é publicada a Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 sobre a avaliação na educação 

pré-escolar onde, no seguimento dos normativos anteriores, pode ler-se que “o currículo em 

educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da planificação, 

organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, 

com vista à construção de aprendizagens integradas” (p.1) e a “a avaliação na educação pré-

escolar adota uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e 

interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem de modo a que vá 

tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando” (p.1).  

A avaliação tem como finalidade contribuir para a adequação das práticas; refletir sobre 

os efeitos da ação educativa; promover e acompanhar processos de aprendizagem; envolver a 

criança num processo de análise e de construção conjunta e, ainda, conhecer a criança e o seu 

contexto, numa perspetiva holística. O ambiente educativo constitui, também ele, um fator essencial 

do processo de avaliação. Os princípios implícitos à avaliação assentam no caráter holístico e 

contextualizado do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança; na coerência entre os 

processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e gestão do currículo definidos 
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nas OPEPE; utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; no caráter 

formativo; na valorização dos processos da criança e na promoção da igualdade de oportunidades e 

equidade (p.3). O processo de avaliação, para além de assumir uma dimensão marcadamente 

formativa, assume também uma dimensão diagnóstica no início do ano letivo. Segundo esta 

circular, além do educador, participam no processo de avaliação as crianças, a equipa, os 

encarregados de educação, o Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar, docentes de 

educação especial e órgãos de gestão (p.4). As dimensões que se preconiza avaliar são as áreas de 

conteúdo das OCEPE, os domínios previstos nas metas de aprendizagem e outras específicas 

estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto curricular de grupo e no programa educativo 

individual (PEI). Também o ambiente educativo sendo promotor das aprendizagens da criança 

deverá ser avaliado segundo a organização do espaço, dos materiais e dos recursos educativos; a 

diversidade e qualidade dos materiais e recursos educativos; a organização do tempo; as interações 

do adulto com a criança e entre crianças; o envolvimento parental, as condições de segurança, de 

acompanhamento e bem-estar das crianças (p.5). 

A presente circular enfatiza, como procedimentos de avaliação, técnicas e instrumentos 

de avaliação e registo diversificados, tais como, a observação; entrevistas; abordagens narrativas; 

fotografias; gravações áudio e vídeo; registos de autoavaliação; portefólios construídos com as 

crianças; questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos; entre outros. Esta 

“diversidade de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, utilizados na recolha 

de informação permite, ao educador, “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder 

acompanhar a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos 

concretos para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa (p.5). 

Para finalizar, esta circular elenca os momentos da avaliação como sendo 

obrigatoriamente coincidentes com os períodos de avaliação estipulados para os outros níveis de 

ensino. Assim, no final de cada período, deverá assegurar-se a avaliação do plano anual de 

atividades; a avaliação do projeto curricular de grupo; a avaliação do PEI; a avaliação das 

aprendizagens das crianças; a avaliação das atividades desenvolvidas na componente de apoio à 

família; a informação descritiva aos encarregados de educação sobre as aprendizagens e os 

progressos de cada criança (p.6). 
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CAPITULO III – DO CURRÍCULO AOS MODELOS CURRICULARES 

 

Neste capítulo, fazemos uma abordagem ao conceito de currículo em sentido amplo para, 

posteriormente, o centrar no campo da educação pré-escolar. Após este enquadramento, 

abordamos os modelos curriculares e as linhas pedagógicas que norteiam este nível de educação. 

 
3.1. Conceito de Currículo 

O currículo constitui um dos fatores com maior influência na qualidade do ensino, 

escondendo, no entanto, um equívoco: a sua “polissemia”. Não existe uma definição unívoca mas 

várias definições de currículo, conforme as perspetivas defendidas por diferentes autores (Ribeiro, 

1998, p.11)  o que vem a traduzir-se, por vezes, em alguma imprecisão acerca da sua natureza e 

âmbito. Sendo o currículo o principal enfoque da educação, o seu caráter socializador repercute os 

interesses sociais e políticos, constituindo um instrumento cultural e social, onde se alicerça a vida 

social e democrática de um país. A formação é, assim, sustentada por todos os envolvidos na 

educação: a sociedade, as políticas, a escola, o professor e o aluno.  Segundo Goodson (2001, 

p.60) o termo deriva do verbo latino “currere” que significa correr. Para Pacheco (2001, p.15) este 

lexema transporta a ideia de “caminho, trajetória, percurso a seguir”. Transportando para o campo 

da educação, poderá traduzir-se como o caminho ou percurso educativo que cada aluno terá que 

percorrer ao longo da sua vida escolar. 

Muitos são os estudos que se têm feito em torno deste conceito, no entanto é nos finais 

do século XIX que “começam a emergir as grandes tendências que marcariam os conflitos em torno 

do campo curricular do século XX” (Pacheco, Flores & Paraskeva, 1999, p.12). No início do século 

XX, Bobbit apresenta uma visão de currículo centrada na formação da criança/jovem para o 

trabalho especializado das fábricas, onde era aprendida apenas a escrita, a leitura e a contagem, de 

modo a proporcionar competências específicas do mundo ocupacional do adulto. Este tipo de 

educação ajustava as crianças à vida adulta: “a educação é essencialmente para a vida adulta, não 

para a vida da criança” (Pacheco, 2005, p.35). Este modelo de currículo seria, posteriormente, 

consolidado por Tyler (1949) na obra “Basic Principles of Curriculum and Instruction” (Paraskeva, 

2000, p.36). O modelo de Tyler apresenta um procedimento linear e administrativo em quarto 

etapas: definição de objetivos de ensino, seleção e criação de experiências de aprendizagem 

apropriadas, organização dessas experiências de modo a garantir maior eficiência ao processo de 

ensino e avaliação do currículo. A racionalidade tyleriana estabelece aqui um vínculo estreito entre 
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currículo e avaliação “propondo que a eficiência da implementação dos currículos seja inferida pela 

avaliação do rendimento dos alunos” (Lopes & Macedo, 2011, p.25).Seguindo esta linha, o 

currículo apresenta-se como um conjunto de experiências intencionais e que correspondem apenas 

ao lado formal, às propostas, programas, planos de estudo que são apresentadas ao aluno. 

Inserem-se nesta tradição Tyler (1949), Phenix (1962), Johnson (1967), Taba (1974), D’Hainaut 

(1980) para quem o currículo se traduz num processo linear que corresponde a um plano de 

estudos, ou a um programa organizado e estruturado, com objetivos, conteúdos, atividades e 

procedimentos de avaliação (Pacheco, Flores & Paraskeva, 1999, p.15).  

Stenhouse (1991) assinala que o currículo é um campo dinâmico que deve garantir a 

interligação dos princípios e atividades educativas procurando uma união entre teoria e prática e 

Zabalza (1992) apresenta o conceito de currículo como o conjunto dos pressupostos de partida, das 

metas que se deseja alcançar e dos passos que se dão para as alcançar; é o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, atitudes, etc., que são considerados importantes para serem 

trabalhados na escola, ano após ano. A par destes autores situam-se também Schwab (1969), 

Grundy (1987), Gimeno (1988) e Kemmis (1988) que sublinham o caráter amplo, processual e 

dinâmico do currículo ao integrarem, quer as decisões tomadas ao nível político administrativo, quer 

as decisões tomadas ao nível das estruturas escolares (Pacheco, Flores & Paraskeva, 1999, p.17). 

Sacristán (1991, p. 15) alarga o seu âmbito de análise, concluindo que o currículo pode 

ser encarado sob cinco ângulos fundamentais: 1) sob o ponto de vista da sua função social; 2) 

como projeto ou plano educativo; 3) como expressão formal e material desse projeto; 4) como um 

campo prático; 5) como um domínio de investigação teórica. O autor acrescenta: “o currículo não é 

uma realidade abstrata à margem do sistema educativo no qual se desenvolve e para o qual se 

desenha” (ibidem, p. 16). O currículo faz parte integrante do sistema educativo constituindo um 

conjunto de pressupostos de partida, de metas globais que se desejam alcançar e dos passos que 

se dão para as alcançar. O currículo é o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, etc., que 

são consideradas importantes para serem trabalhadas na escola, ano após ano (Zabalza, 1992, 

p.12). 

Há, assim, todo um conjunto de definições, que variam de acordo com  as épocas, os 

contextos ou as perspetivas relativas à educação, sendo que uma das definições mais comuns 

aponta para o currículo como “um conjunto de disciplinas ou como um grupo de conteúdos que 

reforça o que deve ser ensinado nas escolas. Outras conceções remetem para o currículo como um 

conjunto de materiais, de resultados de aprendizagem e de objetivos de aprendizagem. Propostas 
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há, ainda, que referem o currículo como um conjunto de experiências que são apresentadas ao 

aluno sob a tutela da escola” (Pacheco, 1999, p.15). 

Atendendo às diferentes conceções de currículo, desde a sua conceção como um 

programa, à de um conjunto de experiências realizadas pelo aluno sob a tutela da escola, “o 

currículo revela-se, como um campo que é definido de acordo com as caraterísticas inerentes aos 

processos de construção da realidade educativa e cada definição não é mais do que uma proposta 

decorrente de uma série de comunicações, reações e intercâmbios entre os atores educativos” 

(Pacheco, 1999, p.15). Contudo, o autor define currículo como “um projeto, cujo processo de 

construção e desenvolvimento é interativo e abarca várias dimensões, implicando unidade, 

continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo, ou oficial, e ao 

nível do plano real, ou do processo de ensino-aprendizagem (Pacheco, 2005, p.39).  

A não existência de uma única definição para o currículo, confere-lhe uma polissemia 

significativa. Apesar disso, o termo currículo tem vindo a assumir uma importância crescente e cada 

vez mais determinante no campo pedagógico, surgindo, muitas vezes, “associado a outras 

designações, tais como, desenvolvimento curricular, teoria curricular, organização curricular, 

originando outros tantos conceitos” (Morgado, 2000, p.15). A sua amplitude leva-nos a pensar e a 

refletir sobre a questão: afinal, o que entendemos por currículo? “O currículo é a face épica do 

sempre inacabado fenómeno educativo. Se o género épico é o mais nobre e saudável da literatura, 

o currículo é sem dúvida a grande epopeia da educação” (Paraskeva, 2000, p.19).  

 
3.2. O currículo na educação pré-escolar 

Pensar o currículo na educação pré-escolar é ter como referência um caminho que 

pretendemos percorrer e que serve de apoio à ação educativa dos educadores. Neste sentido, 

importa refletir sobre os espaços do jardim-de-infância em torno dos quais se desenvolve toda a 

ação da criança, espaços construídos e partilhados pelos vários intervenientes e que lhe permitem o 

seu desenvolvimento integral. Segundo Serra (2004, p.33) “pensar em currículo na educação pré-

escolar é refletir sobre o que cada criança leva consigo” ao nível das experiências e vivências 

partilhadas no seio familiar e as quais servem como ponto de partida para a integração de novos 

saberes que lhe são proporcionados no contexto escolar – o jardim-de-infância. Nesta linha, 

Pacheco (2001, p.17) assume o currículo como “um todo organizado em função de questões 

previamente planificadas, do contexto em que ocorre e dos saberes, atitudes, valores, crenças que 

os intervenientes trazem consigo, com a valorização das experiências e dos processos de 
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aprendizagem”. À entrada do jardim-de-infância, as crianças já transportam consigo uma bagagem 

de conhecimentos e capacidades traduzidos em padrões de aprendizagem que foram desenvolvidos 

durante as suas experiências diárias - experiências da vida real, pois “ a forma como as crianças 

articulam e refletem acerca deste conhecimento e experiências depende das expectativas dos que 

as rodeiam” (Siraj-Blatchford, 2004, p.15).  

Na educação de infância, o desenvolvimento do currículo sustenta, apoia e serve de 

manutenção às práticas educativas. Por isso, o currículo não pode ser encarado de forma isolada, 

mas sustentado numa estrutura de apoio forte e coesa dos contextos social e institucional em que o 

mesmo se desenvolve. Neste sentido, Siraj-Blatchford (2004, p.15) acrescenta que a 

implementação eficaz do currículo na educação de infância implica objetivos claros, planeamento 

cuidadoso, integração curricular, interação com os pais, observação, avaliação e registo.  “Pensar 

em currículo na educação pré-escolar é nele incluir todas as atividades (planeadas ou não), 

privilegiando-se o currículo oculto e dando importância às relações sociais que as crianças 

estabelecem no contexto educativo” (Serra, 2004, p.34). Neste sentido, Ribeiro (1998, p.40) sugere 

que a maioria dos currículos na educação pré-escolar “se organizam em torno de atividades, 

situações lúdicas ou experiências proporcionadas às crianças”. Estas experiências partem da 

organização de um ambiente educativo estimulante em que os espaços e a disposição dos 

materiais determinam o cenário das aprendizagens, principal promotor de relações e interações que 

facilitam o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento do currículo.            

Partindo deste pressuposto, o currículo na educação de infância não deve ser imposto e 

determinado por normas pré-definidas, mas atender a cada grupo de crianças consoante os seus 

interesses, necessidades, níveis de desenvolvimento e características que lhe são intrínsecas. Esta 

conceção de currículo é entendida por Serra (2004, p.35) como aquilo que acontece quando a 

maioria das atividades passa pelas opções das crianças, isto é, não há planeamento prévio de 

atividades por parte do educador e o que acontece diariamente no jardim-de-infância é fruto das 

escolhas das crianças. Não há planeamento e as atividades desenrolam-se em função das opções 

das crianças. Para Zabalza (1998, p.21), o conceito de planeamento não é sinónimo de rigidez mas 

“uma espécie de fundo curricular (intenções claras, sequência progressiva de propósitos e 

conteúdos formativos, previsão de recursos, etc., que permita dar sentido tanto às diferentes linhas 

de ação planejadas de antemão como àquelas outras que vão surgindo no dia-a-dia”. 

O currículo para a primeira infância é definido por Spodek e Saracho (1998, p.86) “como 

as experiências organizadas de forma a oferecer oportunidades formais e informais de aprendizado 
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para crianças em um ambiente escolar”. O currículo deverá ir ao encontro das necessidades e 

interesses das crianças, deverá ser sempre adequado ao desenvolvimento e nível etário das 

crianças e do grupo, permitir o seu bem-estar e possibilitar o envolvimento das crianças em 

atividades transversais que envolvam diversas áreas de desenvolvimento. “Embora o conteúdo dos 

programas de educação para a primeira infância deva ser adequado ao nível de desenvolvimento de 

cada criança, ele também deve refletir os valores da nossa cultura e a natureza do conhecimento 

que as crianças necessitam, de forma a serem igualmente apropriados do ponto de vista 

educacional” (Spodek & Saracho, 1998, p.87).  

Neste sentido, emerge o papel do educador como um guia, um companheiro experiente, 

um orientador, “um elemento mais velho do grupo que, com os restantes viajantes, planeia, 

organiza e avalia cada passo, no sentido de o reformular (Serra, 2004, p.39). Ao educador cabe 

planificar a sua atividade educativa através de um processo reflexivo (reflexão na ação e sobre a 

ação), de observação e avaliação, para adequar o currículo ao nível de desenvolvimento das 

crianças, pois “as atividades são estruturas de currículo com final aberto que propiciam 

oportunidades de aprendizagem para as crianças” (Spodek & Saracho, 1998, p.124). O ato de 

planificar assume, não só o planeamento pedagógico no sentido do desenvolvimento de atividades e 

projetos, mas também a organização das crianças e do grupo, o desenvolvimento do ambiente 

educativo: espaços e materiais, a rotina diária, as relações e as interações entre os diferentes atores 

implicados no processo. Por isso, “o currículo para a primeira infância pode auxiliar as crianças a 

socializarem-se, equipá-las para o aprendizado escolar futuro e ensinar-lhes conteúdos importantes” 

(Spodek & Saracho, 1998, p.101), daí que para Silva (2000, p.13) o currículo seja “sempre o 

resultado de uma seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se 

aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo” e acrescenta “a questão central que 

serve de pano de fundo a qualquer teoria do currículo é a de saber que conhecimento deve ser 

ensinado” (Silva, 2000, p.13). O currículo na educação de infância assume, assim, determinada 

flexibilidade para o educador que lhe permite fazer uma abordagem pedagógica em vários sentidos 

e direções, isto é, os educadores “que estão seguros dos objetivos do programa podem ser mais 

flexíveis no planejamento ao responderem aos interesses das crianças, saindo do caminho 

estabelecido quando necessário” (Spodek & Saracho, 1998, p.123). Na educação de infância, um 

currículo assim entendido, “identifica-se com um planeamento intencional, cujo objetivo é servir de 

guião às decisões diárias do educador” (Serra, 2004, p.34). Para dar resposta à implementação 

destas dinâmicas, o contexto Jardim-de-infância deverá assumir-se como um contexto culturalmente 
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rico e estimulante que desperte na criança a curiosidade e o desejo de aprender, pois “é o conjunto 

das experiências com sentido e ligação entre si que dá a coerência e consistência ao desenrolar do 

processo educativo. A intencionalidade do educador é o suporte desse processo” (Ministério da 

Educação, 2002, p.93).            

 
3.3. O currículo e o papel do educador de infância  

Sendo que na educação pré-escolar, os currículos se constroem em torno da ação da 

criança, cabe ao educador, como construtor e gestor do currículo, desenvolver uma pedagogia 

integrada, estruturada, intencional e sistematicamente contextualizada e avaliada. Neste sentido, 

torna-se fulcral que os educadores, como profissionais especializados, sejam detentores de 

conhecimentos necessários que lhes permitam a construção e o desenvolvimento de um currículo 

assente em bases sólidas, considerando como premissa orientadora o desenvolvimento de cada 

criança, as suas potencialidades, necessidades e interesses. Segundo Spodek e Saracho (1998, 

p.22) “direta ou indiretamente, eles controlam grande parte da atividade e são responsáveis por 

tudo o que acontece às crianças na escola. Eles devem atender às muitas necessidades das 

crianças, à medida que aparecem ao longo do dia e planejando atividades que tragam benefícios 

educacionais para elas”. Espera-se, portanto, que o educador de infância seja detentor de um 

conhecimento geral, fundamentado e abrangente em amplas áreas de conhecimento, podendo 

responder às exigências, muitas vezes, impostas pelas crianças destas faixas etárias: “os 

professores da primeira infância são professores de conhecimentos gerais e, portanto, devem estar 

bem fundamentados em áreas amplas de conhecimento” (Spodek & Saracho, 1998, p.25). 

Se é verdade que os educadores de infância não possuem um programa específico para 

organizar o seu trabalho, este nível de ensino possui linhas orientadoras, propostas pelo Ministério 

da Educação, que direcionam, norteiam e ajudam os educadores a preparar a sua atividade. Em 

curso, destacam-se os seguintes normativos: 1) Lei de Bases do Sistema Educativo; 2) Lei-Quadro 

da Educação Pré-Escolar; 3) Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar; 4) Perfil 

Específico Desempenho Profissional do Educador de Infância; 5) Gestão do Currículo na Educação 

Pré-Escolar; 6) Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-escolar e 7) Avaliação na Educação 

Pré-Escolar, que servem como linhas orientadoras para os educadores de infância, ao mesmo 

tempo que enfatizam o seu papel enquanto profissionais de educação e de gestão do currículo.    

Seguindo a linha do tempo, percorremos a Lei de Bases do Sistema Educativo que, 

relativamente à formação profissional, refere que os educadores de infância devem ser qualificados 
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profissionalmente para exercer a sua função, de acordo com as necessidades curriculares do 

respetivo nível educativo. A partir do princípio geral da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, define-

se esta como “a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, 

sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita 

cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a 

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Ministério da Educação, 

2002, p.15). Surgem as Orientações Curriculares onde a intervenção do educador passa por 

diferentes etapas interligadas entre si, que se vão sucedendo e aprofundando: observar, planear, 

agir, avaliar, comunicar e articular. Estas etapas assumem-se como orientações globais para o 

educador de infância sendo a intencionalidade educativa a base da sua intervenção. 

 Assim, através da observação, o educador conhece cada criança e o grupo em geral, as 

suas capacidades, interesses e dificuldades, permitindo-lhe adequar as atividades e fundamentar a 

diferenciação pedagógica. A observação constitui “a base do planeamento e da avaliação, servindo 

de suporte à intencionalidade do processo educativo” (Ministério da Educação, 2002, p.25). Para 

planear o processo educativo, o educador deve partir daquilo que a criança já sabe, para, 

posteriormente, proporcionar um ambiente estimulante de desenvolvimento de novas aprendizagens 

- “aprendizagens significativas e diversificadas que contribuam para uma maior igualdade de 

oportunidades” (Ministério da Educação, 2002, p.26). 

A etapa agir consiste na capacidade de o educador concretizar as suas intenções 

educativas, tendo em conta a adaptação das propostas das crianças e as situações imprevistas que 

vão surgindo. A avaliação intrínseca a todo o processo educativo assume um papel preponderante, 

na medida em que permite ao educador tomar consciência da ação educativa, saber se esse 

processo contribuiu para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e se a frequência das 

mesmas influenciou o seu desenvolvimento integral. Segundo o Ministério da Educação (2002, 

p.94) o processo de avaliação permite ao educador “ir corrigindo e adequando o processo educativo 

à evolução das crianças e ir aferindo com os pais os seus progressos”. Neste sentido, a avaliação 

possibilita ao educador a tomada de atitudes reflexivas acerca da ação desenvolvida, permitindo-lhe 

adequar as estratégias de ação às crianças e, sobretudo, avaliar o desenvolvimento do currículo, 

pois esta avaliação serve de suporte ao planeamento de novas aprendizagens.  

Sucede a etapa da comunicação que significa partilhar com a equipa, com os pais e com 

outros elementos envolvidos na educação das crianças o modo como se desenvolve o processo 
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educativo. Este trabalho em equipa e a parceria entre os vários intervenientes “constitui um meio de 

autoformação com benefícios para a educação da criança” (Ministério da Educação, 2002, p.27).  

Finalmente, a etapa da articulação permite ao educador promover a continuidade 

educativa com o ciclo seguinte, de modo a facilitar a integração da criança no novo contexto. O 

educador transmite os aspetos significativos e os conhecimentos de cada criança através da 

comunicação com os outros profissionais de educação, pois “é função do educador proporcionar as 

condições para que cada criança tenha uma aprendizagem com sucesso na fase seguinte” 

(Ministério da Educação, 2002, p.28). Toda a intencionalidade educativa desenvolvida pelo 

educador permite-lhe adequar a sua prática às necessidades e interesses das crianças, decorrendo 

esta de um processo reflexivo de observação, planeamento, ação e avaliação.    

O Perfil Específico do Educador de Infância elucida o papel do educador enquanto 

profissional com competências para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, sendo este 

dotado de formação qualificada para o desempenho destas funções. Assim, o educador “concebe e 

desenvolve o respetivo currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente 

educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 

aprendizagens integradas” (Decreto-Lei n.º240/2001). Esta ideia é sustentada, posteriormente, no 

normativo “Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar”, onde se confirma que “o 

desenvolvimento curricular na educação pré-escolar é da responsabilidade do educador que exerce 

a atividade educativa” (Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007) e no normativo “Avaliação na 

Educação Pré-Escolar”, onde se reforça o papel do educador como gestor do currículo. Neste 

último, surge a conceção de metas de aprendizagem como um instrumento de apoio à gestão do 

currículo, que permite identificar as competências e desempenhos esperados das crianças, 

facultando um referencial comum para os educadores de infância planearem processos, estratégias 

e modos de progressão, de forma que todas as crianças possam ter realizado aprendizagens em 

cada área de conteúdo, antes de ingressarem no 1ºciclo (Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011). Daqui 

se depreende que a educação pré-escolar deva constituir um suporte sustentável, que garanta as 

condições necessárias para que a criança continue a realizar com sucesso aprendizagens 

significativas e integradas, pois, neste nível de educação “não se pretende que se centre na 

preparação da escolaridade obrigatória mas que garanta às crianças um contato com a cultura e os 

instrumentos que lhe vão ser úteis para continuar a aprender ao longo da vida” (Oliveira-

Formosinho, 2009, p.48).    
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O educador, como gestor do currículo, deve assumir opções, tomar decisões, 

contextualizar a ação e, sobretudo, valorizar o processo em detrimento do produto, tomando como 

referência o respeito pela diversidade de personalidades e culturas, valorizando a autonomia e 

envolvendo os pais em relações positivas. Por outro lado, deve centrar o currículo nas vivências 

quotidianas para melhor orientar a aprendizagem da criança na dimensão individual e social 

atribuindo, assim, importância à educação e ao desenvolvimento da criança, enquanto sujeito ativo 

da sua própria aprendizagem. O educador deve, ainda, valorizar a sua prática pedagógica, partilhar 

conhecimentos e refletir cuidadosamente sobre a mesma, para através da reflexão sobre a ação e 

da avaliação possa enriquecer qualitativamente a sua prática. Em síntese, “o educador é um gestor, 

não um inventor, porque o currículo deve ser construído em parceria, partindo do que as crianças 

sabem e querem, do que as famílias preconizam para os seus filhos, dentro de uma comunidade 

que também deve ser ouvida e tendo também em conta as solicitações dos outros níveis de ensino” 

(Serra, 2004, p.73). 

 
3.4. Modelos Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

Discutimos, neste ponto, os modelos curriculares que, em Portugal, norteiam as práticas 

educativas dos educadores de infância. Para tal, apresentamos algumas definições de modelo num 

sentido amplo para, depois, centrar e distinguir os conceitos de modelo pedagógico e modelo 

curricular. Após desconstruir estes sentidos, expomos, de forma resumida, alguns modelos 

curriculares e linhas pedagógicas para a educação de infância, que servem de orientação para a 

prática dos educadores de infância no nosso país.  

 

 

3.4.1. Modelo pedagógico e modelo curricular 

Numa abordagem ampla, o conceito de modelo permite, segundo Oliveira-Formosinho 

(2002, p.20), compreender os elementos e as dinâmicas de um sistema – quer o sistema seja um 

modo de ensinar, de supervisionar ou de gerir uma organização. Dando relevância ao sistema como 

um modo de ensinar, o modelo surge, como uma estrutura que nos ajuda a simplificar e a 

organizar a prática educativa servindo como “um padrão ou plano de assunções e comportamentos 

a serem imitados” (Oliveira-Formosinho, 2002, p.21). Importa, contudo, clarificar que a pedagogia 

da infância se organiza em torno de três pólos indissociáveis: 1) saberes e teorias; 2) crenças e 

valores e 3) ações práticas. Esta triangulação permite “convocar crenças e valores, analisar práticas 

e usar saberes teóricos, constituindo um movimento triangular de criação de um «espaço ambíguo» 
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- o espaço da pedagogia – que nos reenvia para uma triangulação praxiológica” (Oliveira-

Formosinho, 2007, p.14). Esse referencial teórico que permite combinar um quadro de valores, 

uma teoria e uma prática é o modelo pedagógico, na medida em que “permite concretizar no 

quotidiano do terreno uma práxis pedagógica” (Oliveira-Formosinho, 2007, p.29).  Para Ataíde 

(1986, p.26), os modelos pedagógicos são: 

conjuntos coerentes de referências nas quais assentam o trabalho do educador e a relação 
pedagógica; não são guias, receituários nem manuais, ou se o forem, deixam talvez de ser 
pedagógicos e passam a ser apenas modelos. Acima de toda a base teórica ou teorizada, 
está o educador-pessoa e as crianças-pessoas, como sujeitos da relação educativa. As 
reações das crianças por um lado, o espírito crítico e as convicções do educador, por outro 
lado, permitem avaliar e corrigir constantemente o processo. O eco das famílias, a opinião 
interessada dos colegas, o próprio poder de reflexão dos educadores são fatores essenciais, 
qualquer que seja o modelo pedagógico ou o estilo de trabalho seguidos. (…) Os 
conhecimentos, a experiência e a maturidade de cada educador, aliados a um profundo 
desejo de contribuir para o progresso de todas e de cada uma das suas crianças, são os 
requisitos que irão assegurar o êxito do modelo pedagógico que ele escolher em cada etapa 
da sua vida pessoal e profissional.  

   

O modelo curricular permite que se elaborem um conjunto de orientações (gerais e 

específicas) referentes à prática educacional. Constituem dimensões curriculares o espaço, os 

materiais, o tempo, as interações, a observação, o planeamento e avaliação das crianças, os 

projetos e atividades e a organização e gestão dos grupos. A inter-relação entre as várias 

dimensões, a conexão destas com as áreas curriculares integradas, as interfaces da escola com a 

comunidade constituem o modo de organização e orientação de um modelo curricular. Neste 

sentido, Oliveira-Formosinho (2007, p.30) define  modelo curricular como “ um importante andaime 

para apoiar o professor na procura de um quotidiano com intencionalidade educacional, em que as 

crianças envolvam-se, persistam, aprendam e desenvolvam um habitus para aprender” e 

Formosinho (2013, p.16) atribui-lhe o objetivo de “integrar os fins da educação com as fontes do 

currículo, os objetivos com os métodos de ensino e estes métodos com a organização do espaço e 

do tempo escolar”.   

Na área da educação de infância, o conceito de modelo curricular é, para Serra (2004, p.39), 

“uma estrutura concetual ideal que está na base de todas as tomadas de decisão curricular que se 

vão processando ao longo do desenvolvimento de determinado currículo.” Os modelos curriculares 

tomam como ponto de partida diferentes visões de criança, de aprendizagem, de currículo e 

sobretudo diferentes aceções de jardim-de-infância. Neste sentido, Spodek e Brown (1996, p.15) 

entendem  modelo curricular como  
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 uma representação ideal de premissas teóricas, políticas, administrativas e componentes 
pedagógicas de um programa destinado a obter um determinado resultado educativo. Deriva 
de teorias que explicam como as crianças se desenvolvem e aprendem, de noções sobre a 
melhor forma de organizar os recursos e oportunidades de aprendizagem para as crianças e 
de juízos de valor acerca do que é importante que as crianças saibam.   
 

Assim, um modelo curricular sustenta e serve de base às práticas educativas 

proporcionando, aos educadores, práticas diversificadas de ensino-aprendizagem: “o modelo 

curricular é uma gramática que cria linguagem, significados, uma estrutura concetual e prática, um 

contexto de experiência e comunicação com a experiência, um contexto de ação e reflexão” 

(Oliveira-Formosinho, 2007, p.31).  

As concetualizações em torno dos modelos pedagógicos e modelos curriculares em 

educação de infância são objeto, desde há algum tempo, de abordagens que enformam diferentes 

olhares e raízes teóricas atravessando os modelos curriculares várias fases distintas. Segundo, 

Spodek e Brown (1996, p.42), numa primeira fase os modelos baseavam-se numa visão intuitiva da 

natureza da infância e das crianças e eram alicerçados em “pressupostos explícitos sobre a 

natureza do conhecimento e de como o conhecimento podia ser adquirido pelas crianças”. Numa 

segunda fase, dá-se início à influência do conhecimento científico do desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na educação de infância. Foi Maria Montessori a sua percursora, 

assentando no pressuposto de que o “primado da autoeducação da criança levava a educadora da 

escola Montessori a assumir uma função de ensino indireto, preparando o meio e demonstrando o 

uso dos materiais” (Spodek & Brown, 1996, p.20). Numa terceira fase (anos 60 e 70), foi visível a 

criação de modelos alternativos que refletiam uma variedade de teorias do desenvolvimento e 

objetivos programáticos, caraterizada também pela ênfase colocada nas variações a considerar nas 

planificações e em diferentes visões sobre o tipo de conhecimento que é mais útil para as crianças. 

Segundo Spodek e Brown (1996, p.42), poderíamos considerar o cenário atual da educação de 

infância como representando uma quarta fase porque “apesar das iniciativas de desenvolvimento 

curricular continuarem, não estão a ser desenvolvidos quaisquer novos modelos curriculares”, uma 

vez que a mudança de padrões e as variações no interior de um modelo tendem a que os 

professores não sejam consistentes com a teoria que adotam, sendo influenciados por elementos 

do âmbito do seu contexto escolar. Segundo Spodek e Brown (1996, p.43) estas influências 

incluem as necessidades de gestão da sala de aula e as exigências impostas pelos sistemas 

escolares que, muitas vezes, estabelecem objetivos e avaliam a aprendizagem fora do modelo. 
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Para além desta visão, os modelos pedagógicos atuais poderão ser analisados segundo 

duas linhas orientadoras: os seguidores de uma linha essencialmente comportamentalista e os 

seguidores de uma linha essencialmente construtivista. Os primeiros (Watson, Thorndike, Pavlov) 

centram os seus estudos nos comportamentos, atos e reações observáveis da criança; os segundos 

(Piaget) consideram que o conhecimento é construído pelo próprio, sendo essa construção 

alicerçada no desenvolvimento de estruturas internas. A compreensão dos modelos curriculares 

poderá ser compreendida, ainda, pela abordagem teórica ou prática, isto é, 1) os modelos 

construídos a partir da prática pedagógica e 2) os modelos elaborados a partir de uma teoria. 

Relativamente aos modelos construídos a partir da prática pedagógica enquadram-se o “modelo 

lúdico de Froebel, o científico de Montessori, o progressista de Dewey, o global de Decroly, o 

personalista de Faure, a escola nova e a escola moderna de Freinet” (Castilho, 2011, p.74). Estes 

modelos preocupam-se em encontrar um suporte teórico que sustente a prática, assim como, 

explicar os valores filosóficos que lhe servem de fundamento.  

Enquadram-se nos modelos elaborados a partir de uma teoria o modelo maturacionista, o 

modelo comportamentalista e o modelo cognitivista. Segundo Castilho (2011, p.74) o “modelo 

maturacionista tem a sua raiz na psicologia dinâmica considerando o desenvolvimento socio 

emocional da criança como a principal finalidade da educação de infância” assumindo a criança o 

centro do currículo – pedagogia de situação. O modelo comportamentalista encontra fundamentos 

na teoria behaviorista, focando-se na aquisição de competências académicas, isto é, os educadores 

propõem atividades prescritas num programa – modelo João de Deus. O modelo cognitivista baseia-

se, segundo Castilho (2011, p.75), nas teorias psicológicas de desenvolvimento cognitivo, 

nomeadamente as de Piaget, preocupando-se em compreender a criança, tomando como ponto de 

referência o seu estádio de desenvolvimento – modelo High/Scope. 

Para Castilho (2011, p.75), os modelos são o fio condutor que serve de roteiro para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas coerentes com as conceções e, simultaneamente, um 

referencial teórico e prático. Neste sentido, um modelo curricular serve de sustentação para o 

desenvolvimento da prática pedagógica dos educadores de infância, não havendo “nenhuma 

contradição entre as orientações curriculares e os modelos curriculares, ou seja, as orientações 

curriculares nacionais (na educação de infância, como em qualquer nível de ensino) são 

compatíveis com a adoção e desenvolvimento de modelos curriculares diversos” (Formosinho, 

2013, p.21).                    
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Para além dos princípios teóricos e epistemológicos de cada modelo e a sua 

correspondência com a prática educativa, importa compreender a prática de avaliação e a linha 

pedagógica inerentes a cada modelo.        

 
3.4.2. Modelo Curricular High/Scope 

O modelo curricular High-Scope teve origem nos EUA na década de 60, sendo seu 

fundador David Weikart, presidente da Fundação de Investigação Educacional High-Scope, com 

sede em Ypsilanti, Michigan. Nos finais da década de 50, David Weikart dedicou-se ao atendimento 

de crianças com necessidades educativas especiais. Ao longo desse período, apercebeu-se que a 

grande maioria das crianças era oriunda de classes desfavorecidas e de baixo nível socioeconómico 

e apresentavam baixo rendimento e elevado insucesso escolar. Esta realidade motivou-o a 

desenvolver um programa de educação pré-escolar, cujo objetivo primordial era preparar estas 

crianças para a entrada na escola. Aspirava, desta forma, diminuir o insucesso escolar daquelas 

crianças e a delinquência infantil que se fazia sentir. Apesar de alguns entraves, nasce em 1962, o 

Ypsilanti Perry Pre-School Project alicerçado nas ideias de David Weikart e constituindo este o 

primeiro passo daquilo que hoje designamos de currículo High-Scope. 

Situado no quadro de uma perspetiva desenvolvimentista para a educação de infância, 

este modelo atravessou várias fases ao longo dos tempos, resultado das experiências desenvolvidas 

por Weikart e colaboradores. Oliveira-Formosinho (1996, p.57) apresenta as quatro fases pelas 

quais este modelo passou: primeira fase - Educação compensatória, sustentada na igualdade de 

oportunidades para todas as crianças, onde a aprendizagem é feita através da ação da criança e o 

currículo dirigido ao seu desenvolvimento intelectual; segunda fase - Tarefas piagetianas ou de 

aceleração, sustentada na teoria de Piaget, nesta fase o papel do adulto consistia na promoção de 

tarefas e questões próprias de cada estádio de desenvolvimento de modo a permitir uma maior 

aceleração para o estádio seguinte; terceira fase - as experiências-chave: da aceleração à 

construção, há uma reconceptualização do papel do adulto passando este a gerar oportunidades de 

experimentação à criança, isto é, a criança começa a realizar uma aprendizagem ativa. O currículo 

começa, nesta fase, a ser alargado a um maior número de crianças, tornando-se mais flexível; 

quarta fase – a criança motor da aprendizagem no diálogo, é uma fase que eleva o papel da 

criança. O adulto observa, apoia, analisa, programa e atua segundo a realidade, os interesses e 

necessidades da criança, criando, para tal, um ambiente educativo rico, estimulante e acessível 

para que a criança desenvolva aprendizagens ativas e significativas.  
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Este modelo baseia-se na teoria de Piaget caraterizada pela interação sujeito/objeto em 

que ocorrem dois processos, a assimilação e a acomodação, que correspondem à função passiva e 

à função ativa da inteligência (Marques, 1999, p.34). Este modelo tem inspiração em Piaget e na 

aprendizagem ativa, a qual defende que a criança só aprende através da ação. O conhecimento é 

adquirido através da ação da criança com os objetos, isto é, a criança aprende a fazer fazendo, 

realizando uma aprendizagem pela ação. Segundo Hohmann e Weikart (2003, p.5) “através da 

aprendizagem pela ação – viver experiências diretas e imediatas e retirar delas significado através 

da reflexão – as crianças pequenas constroem o conhecimento que as ajuda a dar sentido ao 

mundo”. Neste sentido, Oliveira-Formosinho (1996, p.63) acrescenta que “a criança não é um 

mero recetor de informação, não é uma máquina fotográfica que imprime num filme interior as 

estruturas do ambiente, é antes o construtor da sua inteligência e do seu conhecimento”.   

O papel do educador é incentivar a ação, partindo do princípio de que a experiência 

promove o desenvolvimento cognitivo. Os adultos apoiam a aprendizagem ativa através da 

organização dos espaços e rotinas, do estabelecimento de um clima interpessoal apoiante, do 

encorajamento de ações intencionais, de resolução de problemas e de reflexão verbal por parte das 

crianças, da interpretação das ações da criança em termos das experiências-chave do currículo 

High-Scope e através do planeamento de experiências (Hohmann & Wiekart, 2003, p.28). 

A aprendizagem ativa surge como o núcleo central deste programa, sendo a criança a 

protagonista em torno da qual se desenrola toda a ação, por isso a qualidade do ambiente 

educativo, as interações que se estabelecem e a definição das rotinas diárias constituem 

oportunidades permanentes para que a criança realize escolhas e tome decisões. A rotina diária 

inclui o processo de planear-fazer-rever, o qual permite à criança expor as suas intenções, pôr em 

prática essas intenções e, no final, refletir sobre o que fez. Assim, para Serra (2004, p.58) “a rotina 

deve apresentar-se consistente de forma a apoiar a aprendizagem ativa, permitindo que as crianças 

possam antecipar as atividades dando-lhes segurança e controlo sobre cada momento do seu dia-a-

dia”. No modelo High-Scope, as atividades podem ser feitas em pequenos grupos no sentido de 

permitir à criança a exploração e experimentação de materiais novos, ou em grande grupo, para 

que as crianças possam experimentar atividades de expressão musical, expressão motora, jogos 

cooperativos e reflexões sobre os seus projetos. 

A avaliação que integra este modelo curricular é suportada no trabalho de equipa entre os 

diferentes membros adultos, sendo o processo de avaliação realizado diariamente e sustentado 

num espetro de tarefas que vão desde uma observação minuciosa e cuidada das crianças ao 
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registo dessas observações. Os membros da equipa reúnem a informação acerca das crianças 

através da observação, da interação e do registo diário de notas ilustrativas e sistemáticas apoiando-

se naquilo que veem e ouvem quando observam a criança. A avaliação dos registos dos educadores 

e a avaliação feita pela própria criança recorre a instrumentos metodológicos adequados, sendo um 

deles baseado nas experiências-chave, o High-Scope Child Observation Record (COR, Registo de 

Observação da Criança). A avaliação é baseada na observação dos comportamentos das crianças e 

nas suas atividades, segundo seis categorias de desenvolvimento. Cada categoria comporta um 

total de 30 itens classificados numa escala de cinco alíneas quantificadoras, que definem 

comportamentos tipo (1-menor competência; 5- maior competência). As seis categorias são: 1) 

Iniciativa; 2) Relações Sociais; 3) Representação criativa; 4) Música e movimento; 5) Linguagem e 

competência de leitura e escrita e 6) Lógica e matemática. 

A utilização deste instrumento permite ao educador planear e adequar os seus materiais 

de ensino, técnicas e atividades, para que estes se relacionem com os interesses individuais e 

necessidades desenvolvimentais das crianças.  

Para além do COR, este modelo utiliza  o Perfil de Implementação do Programa (PIP), que 

permite analisar o grau de execução do projeto High-Scope nas salas de atividades. Este 

instrumento avalia as seguintes categorias: 1) Ambiente físico; 2) Rotina diária; 3) Interação adulto-

criança e 4) Interação adulto-adulto. Cada categoria é constituída por itens, perfazendo um total de 

30 em que cada um é avaliado segundo uma escala tipo Likert (de 1 a 5) em que o número 1 

corresponde ao nível menos adequado e o número 5 ao nível mais adequado, o ideal. 

O modelo High-Scope utiliza ainda o High-Scope’s Preschool Program Quality Assessment 

(PQA) um instrumento que avalia todo o programa educativo nas seguintes categorias: 1) Ambiente 

físico; 2) Planos e rotinas; 3) Interação adulto-criança; 4) Observação e planificação; 5) 

Envolvimento parental; 6) Qualificações profissionais e desenvolvimento profissional e 7) Gestão do 

programa. Este instrumento de avaliação destina-se à avaliação da qualidade do programa High-

Scope nos contextos de creche e jardim-de-infância. 

Este modelo curricular tem vindo a ser implementado e divulgado em Portugal pelo 

“Projeto Infância: Contextualização de modelos pedagógicos construtivistas para a educação de 

infância”. Trata-se de um projeto de investigação, intervenção e formação no âmbito da pedagogia 

da infância e da teoria da formação de educadores de infância coordenado por investigadores da 

Universidade do Minho, cujo principal objetivo é a “identificação e a contextualização no terreno de 

perspetivas pedagógicas construtivistas para a educação de infância, de modo a melhorar a 
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educação e os cuidados oferecidos às crianças e respetivas famílias” (Oliveira-Formosinho, 2013, 

p.62). Este projeto vincula três vertentes: a investigação, a formação (inicial, especializada e 

contínua) e a intervenção no terreno.  

No quadro 1 resumimos as principais caraterísticas do modelo High-Scope:  

Modelo High-Scope 
Currículo Baseado no processo de aprendizagem pela ação (iniciativa e experiências-

chave). 

Papel da criança Protagonista de toda a ação educativa. 

 
Papel do adulto 

Apoia e encoraja a intervenção da criança estabelecendo relações positivas e 
verdadeiras, apoiando as suas brincadeiras e adotando uma abordagem de 
resolução de problemas. 

Espaço Organização do espaço em áreas diferenciadas e de interesse específico com 
materiais ricos e estimulantes. 

 

Materiais Material diversificado, acessível, etiquetado e visível. 
Material apropriado em cada área.  

Tempo Rotina diária consistente e que apoie a aprendizagem ativa. 
Rotina baseada em planear-fazer-rever. 
Rotina diária que incorpore tempos de grande e pequenos grupos.  

Avaliação Avaliação baseada na observação cuidada e registada através de diário de 
notas.  

Instrumentos de 
avaliação 

COR - Registo de Observação da Criança baseado nas experiências-chave  
PIP - Perfil de Implementação do Programa avalia o grau de execução do 

programa   
PQA – Permite avaliar a qualidade do programa High-Scope 

Quadro 1 – Características do Modelo High-Scope 
 

 
3.4.3. Modelo Curricular Reggio Emilia 

O modelo curricular Reggio Emilia teve origem na década de 40, na cidade de Reggio 

Emilia situada a Norte de Itália, na próspera região de Emilia Romana. No ano de 1945, após a 

Segunda Guerra Mundial, em Villa Cella, os cidadãos uniram-se, cooperando e colaborando em 

equipa e de forma voluntária para construírem uma escola promotora de oportunidades e sucesso 

educativo às crianças pequenas. Loris Malaguzzi, ao tomar conhecimento desta iniciativa, dirige-se 

a Villa Cella para acompanhar de perto esta realidade, observar e contactar com os protagonistas 

desta iniciativa ficando fascinado com os factos observados. Loris Malaguzzi acaba por envolver-se 

no movimento fundamentando as bases da abordagem Reggio Emilia na Pedagogia da Escuta e nas 

Cem Linguagens da Criança. A partir de então “inicia-se um trabalho em equipa com o propósito de 

compreender e conhecer as crianças, as suas necessidades e os seus interesses constituindo-se 

assim o ponto de partida para o desenvolvimento da experiência educacional de Reggio Emilia” 

(Lino, 2013, p.110). A política educativa deste modelo prende-se com a igualdade de oportunidades 
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para todas as crianças, de modo a evitar as desigualdades entre famílias. Este modelo insere-se no 

âmbito de uma pedagogia de participação em que a criança assume uma imagem central, 

concetualizada como sujeito de direitos, protagonista, competente e aprendiz ativa. Segundo 

Gandini e Edwards (2002, p.76)  

um dos pontos fundamentais da filosofia de Reggio Emilia é a imagem da criança como 
alguém que experimenta o mundo, que se sente uma parte do mundo desde o seu 
nascimento; uma criança que está cheia de curiosidade, cheia de desejo de viver; uma 
criança que tem muito desejo e grande capacidade de se comunicar desde o início da vida; 
uma criança que é capaz de criar mapas para sua própria orientação simbólica, afetiva, 
cognitiva, social e pessoal.  

 

Este modelo potencia as relações e interações entre a criança e os adultos, 

nomeadamente, entre os pais e os professores,  formando um sistema. Num clima de interação, a 

comunicação e a relação constituem elementos essenciais para o desenvolvimento da criança. Os 

pais envolvem-se em reuniões assumindo um papel participativo com os professores, de modo que 

ambas as partes compreendam e tomem consciência da responsabilidade que têm sobre a criança. 

O papel do professor é preparar e organizar o ambiente educativo para a implementação de 

projetos e atividades, estar atento e envolvido ativamente nos jogos, projetos, atitudes, etc. Deste 

modo, o professor encoraja e integra as ações das crianças desempenhando segundo Galardini e 

Giovannini (2002, p.123) um papel de “parceiro-no-jogo”. O trabalho em equipa é o eixo central que 

orienta todos os intervenientes envolvidos no processo educativo. Os seus princípios preconizam 

observar, registar e tratar a informação sendo a documentação a ferramenta indispensável para que 

se possa investir em termos de qualidade. Para Gandini e Goldhaber (2002, p.151) a 

documentação é vista como uma observação aguçada e uma escuta atenta, registada numa 

variedade de formas pelos educadores, que confirmam o que é relevante e comunicam os factos.  

A avaliação no modelo Reggio Emilia é feita em diferentes momentos que se vão 

completando entre si - pelo educador com base no que observa e regista dos momentos e ações 

das crianças; pelos educadores quando elaboram o planeamento e avaliação com as crianças e 

pelos educadores em equipa. A observação, a interpretação e a documentação são a base e a 

estrutura do trabalho dos professores. As ferramentas de observação utilizadas são as anotações, 

fotografias, vídeos, gravação de diálogos, servindo as quais como base à interpretação, análise, 

reflexão e compreensão das ações e pensamentos da criança. A documentação surge como um 

processo de entendimento entre os adultos e as crianças, na medida em que proporciona aos 

adultos uma melhor compreensão do que as crianças elaboram e constroem e, por outro lado, 
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também “abre as portas e estimula os esforços das crianças em entender e se fazer entender, 

permitindo-lhes revisar seus pensamentos sobre o mundo físico e social, reconsiderar teorias, 

reformular perguntas e escutar atentamente umas às outras enquanto constroem conjuntamente 

seus significados” (Gandini & Goldhaber, 2002, p.161).  

As crianças são incentivadas a explorar a compreensão das suas experiências através de 

diferentes formas de arte, daí que o processo de documentação permita compreender essas formas 

de expressão, isto é, as “cem linguagens da criança”. Por outro lado, a “pedagogia da escuta” 

assume um papel fulcral neste modelo, pois enfatiza-se a relação, a observação e a comunicação 

entre os vários intervenientes - todos se escutam e são escutados. A escuta constitui um processo 

de ouvir a criança nos diferentes momentos da rotina diária permitindo-lhe colaborar e construir o 

seu próprio conhecimento, ao longo da  aprendizagem.  

Neste modelo curricular são utilizados vários instrumentos e suportes de avaliação, tais 

como, portefólios de vários projetos já realizados e dos que estão a ser vividos, registos sistemáticos 

e portefólios das aprendizagens das crianças.        

Neste modelo, os espaços refletem as influências da cultura, do meio social e familiar das 

crianças, sendo cuidadosamente planeados por educadores, artistas plásticos, pedagogos, pais e 

arquitetos. Todos os espaços e materiais são planeados e organizados de forma a criar um 

ambiente agradável, apropriado, claro, evocativo e familiar onde todos se sintam integrados e indo 

ao encontro das necessidades, níveis de desenvolvimento e interesses das crianças. Para Galardini 

e Giovannini (2002, p.118) a qualidade e a organização do espaço e do tempo dentro do cenário 

educacional podem estimular a investigação, incentivar o desenvolvimento das capacidades de cada 

criança, ajudar a manter a concentração, fazê-las sentir-se parte integrante do ambiente e dar-lhe 

uma sensação de bem-estar.  

O tempo está organizado de modo a proporcionar às crianças diferentes oportunidades de 

aprendizagem e de estabelecer diferentes tipos de interação. Os horários assumem uma 

organização de modo a proporcionar às crianças um equilíbrio entre atividades individuais, de 

pequeno e grande grupo. Segundo Lino (2013, p.126) o tempo quotidiano proporciona às crianças 

múltiplas oportunidades de fazer escolhas, pois elas podem escolher trabalhar sozinhas, em 

pequeno grupo, em grande grupo, com os adultos ou sem eles, no atelier, no mini-atelier, na piazza, 

nas diversas áreas da sala e no espaço exterior. 

O programa Reggio Emilia não apresenta um currículo predefinido, pois este surge a partir 

do trabalho quotidiano que se desenvolve nos contextos educativos. No trabalho de equipa que se 
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desenvolve entre as crianças, pais e professores dão forma à documentação a qual informa e dá 

forma às planificações curriculares que se vão desenvolvendo ao longo do ano. Segundo Lino 

(2013, p.129) o currículo é determinado pelas interações e diálogos que se estabelecem no 

quotidiano educativo entre as crianças, os professores e o ambiente físico e social em que estão 

integrados.  

No quadro 2, resumimos as principais caraterísticas do modelo Reggio Emilia:  

Modelo Reggio Emilia 
Currículo Currículo emergente. 

Determinado e definido pelas interações e diálogos com as crianças. 
Trabalho de projeto. 

Papel da criança Papel ativo da criança. 
Criança protagonista de toda ação educativa. 

Papel do adulto Organiza o ambiente educativo.  
Implementa projetos e atividades. 
Envolve-se nas atividades das crianças e está sempre presente.  
Desenvolve trabalho em equipa. 

Espaço Considerado o 3º educador: flexível e aberto a novas experiências 
Planeado por educadores, artista plástico, pedagogos, pais e arquitetos: 

Ateliers, Mini-ateliers e Piazza  

Materiais Organizados de forma a criar um ambiente agradável, apropriado, claro, 
evocativo e familiar 

Tempo Não existe rotina definida. 
As crianças tem direito à escolha das atividades que pretendem desenvolver. 

Pedagogia Ênfase na expressão com recurso às múltiplas linguagens simbólicas; 
Cuidado especial na organização do ambiente físico (3ºeducador); 
Relação e interação coesa e sustentável entre os protagonistas: crianças, pais 

e professores; 
Desenvolvimento de trabalhos de projeto. 

Avaliação Efetuada através da documentação: observação, escuta, seleção e 
interpretação. 

Avaliação formativa, diagnóstica e qualitativa; 
Avaliação através do portefólio    

Instrumentos de 
avaliação 

Vídeos, fotografias, diários escritos, amostras de trabalhos das crianças. 

Quadro 2 – Características do Modelo Reggio Emilia 
 

 
3.4.4. Modelo Curricular Movimento da Escola Moderna (MEM) 

O modelo curricular do Movimento da Escola Moderna (MEM) teve origem em Portugal, 

em 1966, associado à Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna inspirando-se 

na pedagogia de Célestin Freinet,  baseada em princípios democráticos e numa educação inclusiva. 

Assume, segundo Folque (2012, p.51), três grandes finalidades formativas: 1) a iniciação a práticas 

democráticas; 2) a reinstituição dos valores e das significações sociais e 3) a reconstrução 

cooperada da cultura. Estas finalidades do MEM centram especificamente a atenção no 
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desenvolvimento pessoal, social e cultural de professores e alunos enquanto cidadãos livres, ativos 

e democráticos, pois a prioridade de Freinet sustenta-se numa educação de qualidade baseada num 

sistema de treino democrático. Este modelo curricular encara a escola como: 

um espaço de iniciação às práticas de cooperação e de solidariedade de uma vida 

democrática. Nela, os educandos deverão criar com os seus educadores as condições 

materiais, afetivas e sociais para que, em comum, possam organizar um ambiente 

institucional capaz de ajudar cada um a apropriar-se dos conhecimentos, dos processos e 

dos valores morais e estéticos gerados pela humanidade no seu percurso histórico-cultural 

(Niza, 2013, p.144).  

 

A abordagem do MEM foi desenvolvida nos diferentes níveis de ensino assumindo na 

educação de infância três condições essenciais: 1) grupos heterogéneos; 2) clima de expressão livre 

e 3) tempo lúdico para explorar e descobrir (Folque, 2012, p.53). A primeira condição visa a 

organização dos grupos com crianças de diferentes idades e capacidades, isto é, a constituição de 

grupos de forma vertical. Deste modo, todas as crianças e cada uma em particular tem 

oportunidade de enriquecer a sua aprendizagem através das interações que se estabelecem e da 

diversidade de atividades que se vão desenrolando nesse contexto. Num clima de expressão livre, 

este modelo pretende alicerçar as competências e a aprendizagem tomando como ponto de partida 

as opiniões, as ideias e as experiências de vida das crianças. Finalmente, a terceira condição 

prende-se com o tempo lúdico que é proporcionado às crianças para explorarem e descobrirem 

materiais e documentos tornando-as ativas e envolvidas na compreensão do mundo que as rodeia, 

sendo indispensável para que ocorra nas crianças “a interrogação que suscite projetos de pesquisa, 

autopropostos ou provocados pelo educador” (Niza, 2013, p.149).  

No modelo do MEM, os educadores aplicam as OCEPE sublinhando “também a 

importância a que as crianças adquiram controlo sobre os processos de aprendizagem, tomando 

consciência das relações entre os elementos ou passos constituintes de um processo (ou cadeia de 

operações) para obtenção de um resultado ou produto” (Folque,2012, p.53).  

O currículo do MEM é baseado em problemas e motivações intrinsecamente ligadas à vida 

real das crianças, constituindo as suas experiências, saberes e vivências a base para a aquisição de 

novos conhecimentos. A cooperação entre os vários intervenientes no processo educativo 

proporciona uma gestão cooperada do currículo sustentado em pilares democráticos. Partindo desta 

conceção, o MEM tem como objetivo central proporcionar um ambiente educativo agradável, 

estimulante utilizando as paredes como expositores permanentes das produções das crianças. 

Segundo Niza (2013, p.151) numa das paredes, de preferência perto do quadro preto à sua altura, 
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que as crianças poderão encontrar todo o conjunto de mapas de registo que ajudem a planificação, 

gestão e avaliação da atividade educativa participada por elas. Esses mapas de registo assumem no 

MEM a designação de “instrumentos de pilotagem”,  pois ajudam o educador e as crianças a 

orientar, regular, planear e avaliar o que acontece na sala de atividades. Trata-se de uma regulação 

formativa que utiliza como instrumentos o mapa de presenças, o mapa de atividades, inventários, 

diários de grupo, mapas de regras e quadro de distribuição de tarefas. Folque (2012, p.56) 

considera que todos estes instrumentos fazem parte da organização do grupo e ajudam as crianças 

a integrar as suas experiências individuais no conjunto do grupo.    

A organização do espaço educativo integra seis áreas básicas de atividade, distribuídas à 

volta sala e uma área central polivalente onde se desenvolve o trabalho coletivo. Destacam-se como 

áreas básicas: - biblioteca e documentação; - oficina de escrita e reprodução; - laboratório de 

ciências e experiências; - carpintaria e construções; - atividades plásticas e outras expressões 

artísticas; - brinquedos, jogos e faz de conta. A área polivalente “é constituída por um conjunto de 

mesas e cadeiras suficientes para todo o tipo de encontros coletivos do grande grupo (acolhimento, 

conselho, comunicações e outros encontros) e que vai servindo de suporte para outras atividades de 

pequeno grupo, ou individuais ou de apoio ao educador” (Niza, 2013, p.151). Neste modelo, as 

áreas devem reproduzir realidades muito próximas em tudo com o ambiente das sociedades adultas 

sendo agradáveis, ricas e estimulantes.  

A organização do tempo desenrola-se em nove momentos distintos (rotina diária): 

acolhimento, planificação em conselho, atividades e projetos, pausa, comunicações (de 

aprendizagens feitas), almoço, atividades de recreio (canções, jogos tradicionais e movimento 

orientado), atividade cultural coletiva e balanço em conselho. Para Folque (2012, p.59) as rotinas, 

tendo embora uma organização bem definida, devem ser flexíveis para dar resposta às 

necessidades do grupo e de cada criança, de acordo com os fatores contextuais da vida diária. 

O modelo MEM assume a avaliação de forma integrada na ação e nas aprendizagens, 

destacando e enfatizando como função da avaliação a de regulação formativa. Neste sentido, a 

avaliação surge integrada no próprio processo de desenvolvimento da educação assumindo um 

caráter diário, semanal e periódico. Segundo Niza (2013, p.158) a avaliação está integrada no 

próprio processo de desenvolvimento da educação dando-se “maior ênfase à função de regulação 

formativa, muito embora a cooperação em que radicam as práticas educativas possa assumir a 

dimensão de controlo dado que se implicam paritariamente as crianças nesses juízos de valor em 

conselho de balanço”. 
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Neste modelo curricular, os educadores assumem-se “como promotores da organização 

participada, são dinamizadores do espírito de cooperação e dos princípios cívicos e morais, além de 

serem auditores ativos, de forma a provocarem a livre expressão e incentivarem, nas crianças, o 

espírito crítico” (Serra, 2004, p.55).  

 No quadro 3, resumimos as principais caraterísticas do modelo MEM: 

Modelo Movimento da Escola Moderna (MEM) 
Currículo  Sustentado em problemas e motivações da vida real. 

As experiências de vida e os saberes das crianças são a base para a aquisição 
de novos conhecimentos. 

Papel da criança Sujeito de direitos: Ativa, participativa  
 

Papel do adulto Sujeito de direitos. 
Promotores da organização participada, dinamizadores da cooperação, 

animadores cívicos e morais do treino democrático e auditores ativos. 

Espaço Definido em seis áreas básicas à volta da sala e uma área central polivalente 
para o trabalho coletivo. 

Materiais Agradáveis, ricos e estimulantes muito próximos dos ambientes de organização 
das sociedades adultas. 

Tempo Rotina diária definida em nove momentos distintos: acolhimento, planificação, 
atividades e projetos, pausa, comunicações, almoço, atividades de recreio, atividade 
cultural coletiva e balanço em conselho. 

Pedagogia Pedagogia de Célestin Freinet baseada em princípios democráticos e numa 
educação inclusiva. 

 

Avaliação Avaliação integrada – função de regulação formativa. 
Avaliação através da observação espontânea. 
Avaliação como meio de aprendizagem. 

Instrumentos de 
avaliação 

“Instrumentos de pilotagem” - mapa de presenças, o mapa de atividades, 
inventários, registos no diário de grupo, mapas de regras e quadro de distribuição 
de tarefas, registos coletivos e individuais, comunicações das crianças, debates e 
reflexões em conselho. 

Quadro  3 – Características do MEM 
 

 

3.4.5. Método João de Deus 

Em 1911, foi inaugurado o primeiro jardim-escola João de Deus, em Coimbra, marcando 

o início da atividade da associação João de Deus, cuja ação foi fundamental no desenvolvimento da 

educação de infância portuguesa (Cardona, 1997, p.39). Este nível de ensino destina-se a crianças 

com idades compreendidas entre os quatro e os sete anos de idade, de ambos os sexos, sendo 

notória a tendência para a escolarização dessas crianças ao nível da leitura. Segundo Serra (2004, 

p.59) o modelo pedagógico dos jardins-escola João de Deus tem caraterísticas muito próprias que 

lhe conferem uma sólida consistência sendo a Cartilha Maternal, publicada em 1876, a metodologia 

utilizada para a iniciação precoce à leitura e à escrita. 
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O método de ensino da Cartilha Maternal surge numa época em que se defendia o direito 

à educação, à instrução, à qualidade dos serviços educativos, à ideia de globalidade e integridade 

como forma de preparação dos cidadãos para a vida em sociedade. Neste sentido, o papel do 

educador situa-se na linha de uma pedagogia diretiva sustentada por uma prática altamente 

programada e orientada tendo em vista o desempenho e o sucesso das crianças segundo uma 

formação horizontal, isto é, grupos organizados por faixas etárias. 

Pelo facto de ser altamente estruturado e estar vocacionado para a aprendizagem precoce 

da leitura, escrita e cálculo, este modelo permite inferir que, entre a educação pré-escolar e as 

aprendizagens formais, existe uma continuidade educativa que resulta de uma antecipação do 

modelo curricular normalmente utilizado no 1.ºCEB (Serra, 2004, p.60).  

 

3.4.6. Pedagogia-em-participação 

A pedagogia-em-participação teve origem em Portugal, no início da década de 1990, 

associada à perspetiva pedagógica da Associação Criança (AC), que assentava numa pedagogia 

socio construtivista participativa. A AC é apoiada, desde a sua criação, pela Fundação Aga Khan 

Portugal, sendo a pedagogia-em-participação utilizada atualmente em parceria com esta fundação, 

em vários contextos, na área da Grande Lisboa (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.26).  

A pedagogia-em-participação tem a sua origem na família das pedagogias participativas, 

tendo  como objetivo o envolvimento dos atores na experiência e a construção da aprendizagem na 

experiência contínua e interativa. Estas pedagogias surgem em oposição às pedagogias 

transmissivas e de cariz tradicional, perspetivando um novo olhar sobre o papel da criança, do 

adulto e do processo de ensino aprendizagem. Segundo Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013, 

p.28) a imagem da criança é a de um ser com competência e atividade e o papel do professor é o 

de organizar o ambiente e observar e escutar a criança para a compreender e lhe responder. O 

processo de aprendizagem é pensado como um espaço partilhado entre a criança e o adulto. 

A democracia baseada na conceção de John Dewey sustenta teoricamente a pedagogia-

em-participação conferindo-lhe como missão a promoção de igualdade de oportunidades para todos 

e uma educação para a diversidade. Pela democracia, todos os intervenientes no processo de 

ensino-aprendizagem vivem em comunidade através de experiências comunicativas, contínuas e 

partilhadas. Segundo Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013, p.31) os objetivos da pedagogia-em-

participação são os de apoiar o envolvimento da criança no continuum experiencial e a construção 

da aprendizagem através da experiência interativa e contínua, reconhecendo-se à criança tanto o 
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direito à participação como o direito ao apoio sensível, autonomizante e estimulante. A pedagogia-

em-participação assume os centros de educação de infância como espaços democráticos que visem 

a promoção da igualdade de oportunidades, a inclusão das diversidades, a participação das 

crianças e adultos e a responsabilidade social pelas crianças e famílias tudo enquadrado na cultura 

da comunidade local. Adota eixos pedagógicos interdependentes e definidores de intencionalidade 

pedagógica e que aspiram o desenvolvimento de identidades. Segundo Oliveira-Formosinho e 

Formosinho (2013, p.20) o desenvolvimento de identidades sócio-histórico-culturais é um processo 

de aprofundamento das identidades: cultivar a humanidade através da educação fazendo dela um 

processo para cultivar o ser, os laços, a experiência e o significado. Neste sentido, a pedagogia-em-

participação deverá potenciar as áreas de aprendizagem em torno do ser/estar - identidades, 

narrar/criar - significados, pertencer/participar – relações e explorar/comunicar – linguagens.  

Esta pedagogia é organizada em torno diversas dimensões: espaço e materiais 

pedagógicos; tempo pedagógico; interações; observação, planificação e avaliação; organização de 

grupos; projetos e atividades. Os espaços são constituídos por áreas diferenciadas com materiais 

próprios assumindo-se como “territórios plurais de vida, experiência e aprendizagem, a organização 

do espaço não é permanente: deve adaptar-se ao desenvolvimento das atividades e dos projetos ao 

longo do ano, devendo incorporar materiais produzidos pelas crianças” (Oliveira-Formosinho & 

Formosinho, 2013, p.45). Nos espaços, os materiais pedagógicos constituem o pilar central entre o 

educador e a criança permitindo à criança uma pluralidade de experiências através do brincar e do 

jogar. Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2013, p.45) a imagem de criança competente, como 

sujeito de direitos e especificamente do direito à participação em colaboração com pares e adultos, 

encontra apoio diferenciado conforme as escolhas de materiais pedagógicos.  

Os tempos pedagógicos organizam a rotina diária do dia e da semana, criando diferentes 

ritmos para as crianças: trabalho ao nível individual, a pares, em pequenos grupos e em grande 

grupo. Esta pedagogia favorece a organização dos grupos ao nível vertical, isto é, grupos 

heterogéneos surgindo assim uma vasta diversidade cultural.  

A planificação baseia-se na escuta ativa das crianças, isto é, a planificação cria 

“momentos em que as crianças têm direito de se escutar a si próprias para definir as suas 

intenções e para escutar as intenções dos outros” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.48). 

Ao adulto cabe o papel de observar contextualmente as aprendizagens da criança no contexto 

educativo assumindo a observação e a escuta processos contínuos que permitem ao adulto 

procurar conhecimento sobre as crianças. Por outro lado, o processo de negociação surge de forma 
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a “debater e consensualizar com a classe os processos e os conteúdos curriculares, bem como o 

ritmo e os modos da aprendizagem” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.48). 

As atividades e projetos sustentadas pela intencionalidade são  baseados no envolvimento 

e na dinâmica motivacional, uma vez que “os projetos implicam necessariamente um envolvimento 

mais persistente e duradouro baseado na pesquisa explícita apoiada de um grupo de crianças para 

resolver um problema” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p.50). A avaliação é um processo 

baseado na documentação pedagógica permitindo que, em parceria e colaboração com as crianças, 

o adulto possa escutar, interpretar e compreender as aprendizagens. Neste sentido, a 

documentação pedagógica permite reconstruir a imagem da criança, apoiar o desenvolvimento de 

identidades individuais e de grupo, refletir sobre a aprendizagem, apoiar a planificação, a 

monitorização e compreender o fazer, sentir, aprender da criança.           

             

3.4.7. Pedagogia de Situação 

A pedagogia de situação encontra influências marcantes na filosofia existencialista e 

antropocêntrica perspetivada por Rousseau, Pestalozzi, Kierkgaard e Nietzsche, na teoria 

psicanalítica de Sigmund Freud e na não-diretividade de Carl Rogers, tratando-se  de uma pedagogia 

não-diretiva.  

Em Portugal, este modelo pedagógico surge, segundo Ataíde (1986, p.14), na viragem da 

década de 60 para a de 70, associado a um forte desejo de mudança. Nesta época, falava-se muito 

na não diretividade no ensino e então os jardins-de-infância começam a valorizar as escolhas livres 

e espontâneas das crianças havendo, desta forma, vários educadores que “passam do centro de 

interesse e do plano por objetivos ao trabalho “por cantinhos” (Ataíde, 1986, p.15). É um modelo 

de trabalho que apoia e respeita a iniciativa da criança, privilegia a sua autonomia e o seu 

desenvolvimento. Neste sentido, a pedagogia de situação  

é um modelo que valoriza cada criança como ser único e irrepetível que é; que realça o 
direito da pessoa a decidir e conduzir o seu próprio destino; que salvaguarda a autonomia e a 
responsabilidade como finalidades da educação de infância, em oposição ao paternalismo e à 
superproteção; que alerta os educadores para os riscos do diretivismo, da massificação e das 
relações de domínio pouco consistentes (Ataíde, 1986, p.26). 

     
Dado que este modelo enfatiza o jogo livre e espontâneo da criança, os espaços e os 

materiais assumem um lugar preponderante permitindo que esta explore, experimente e movimente 

o corpo de forma autónoma enquanto brinca. Para se viver uma verdadeira pedagogia de situação 

tornam-se indispensáveis os espaços amplos e versáteis, organizados numa combinação de 
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equipamento fixo e equipamento amovível, que dê às crianças certos pontos de referência e, 

simultaneamente, lhes permita dar largas à imaginação e agir sobre os materiais, prosseguindo o 

que de momento lhes interessa (Ataíde, 1986, p.16). Os materiais vão desde imobiliário, jogos e 

materiais de desperdício, estando sempre ao alcance das crianças, de modo a facilitar a sua 

autonomia e a tornar o jogo de faz de conta sempre possível. Contudo, importa ter-se em conta a 

qualidade e caraterísticas dos materiais, a sua estética, o seu caráter lúdico e criativo, de modo a 

proporcionar às crianças uma maior quantidade de experiências e combinações possíveis. Neste 

modelo, o espaço encontra-se organizado por áreas de atividades que possam ser expressivas para 

as crianças, pois estas deverão possibilitar um bom recurso para as brincadeiras e atividades livres 

das crianças.   

O papel do educador é “situar-se no grupo de forma interessada e atenta, assegurar uma 

dinâmica rica e constante do grupo ajudando a que todos e cada um participem nas situações que 

se criam e encadeiam” (Ataíde, 1986, p.17). O educador deve ter em conta a história de vida de 

cada criança e do grupo assim como as suas necessidades reais e expectativas familiares. Desta 

forma, os educadores concebem um currículo centrado no seu desenvolvimento integral destacando 

especial atenção na dimensão emocional de cada criança.     

O trabalho é dinamizado quer individualmente, quer em grupos de forma construtiva. As 

crianças circulam pelas diferentes áreas onde dinamizam atividades do seu interesse, enquanto o 

educador vai estimulando e registando o que observa em cada uma das áreas da sala. O educador 

propõe circunstâncias, situações de multiplicar e enriquecer as estruturas relacionais entre sujeito-

contexto, por outro lado, propõe caminhos para conduzir a criança na direção positiva orientada 

para a autonomia e a responsabilidade, ingredientes máximos da maturidade (Ataíde, 1986, p.28). 

Neste sentido, a rotina pedagógica é bastante flexível, considerando a participação da criança na 

sua gestão, sem que o educador nada imponha. A avaliação surge a partir da observação e do 

contato direto e diário com a criança e com o grupo em geral. Ataíde (1986, p.18) sustenta que 

“longe de ser um modelo pedagógico “cómodo” e des-responsabilizante, a pedagogia de situação é 

uma forma de trabalho exigente e subtil própria do educador com um projeto pedagógico 

consistente e com uma grande maturidade”.                  

 
3.4.8. Pedagogia de Projeto 

  Em contextos escolares, os projetos foram introduzidos com base nas propostas de 

autores americanos como Dewey e Kilpatrick, ficando a dever-se a este último a iniciação, 
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propriamente dita, da metodologia do projeto, através da publicação, em 1918, do seu trabalho The 

Project Method.  

A introdução da pedagogia de projeto, na Europa, está intrinsecamente ligada ao 

designado movimento da escola nova, que se demarcava da conceção tradicional da educação, 

adotando processos educativos mais centrados nos interesses das crianças e permitindo uma maior 

articulação entre as diferentes áreas e domínios do saber. Neste sentido, Pinazza, (2007, p.84) 

afirma que para Dewey “os projetos inserem-se no universo das ocupações construtivas, 

consideradas por ele essenciais no processo educativo por representarem a conexão entre os 

saberes da criança e os saberes mais elaborados do plano curricular”. Cada criança, como sujeito 

ativo do processo educativo, vai implicitamente desenvolvendo projetos individuais que são 

influenciados segundo Silva (1998, p.100) pelo meio em que vive, cabendo à escola partir dos seus 

interesses e saberes de cada criança, para os ampliar e diversificar, despertando novos interesses e 

fomentando a curiosidade e desejo de aprender. 

Os projetos assentam no desenvolvimento de um processo assumindo segundo Silva 

(1998, pp.94-95) três características próprias: 1) a sua construção progressiva, que lhes exprime 

uma flexibilidade que permite ir adaptando os meios aos fins, procurando as soluções mais 

adequadas, rentabilizando as potencialidades e ultrapassando dificuldades até atingir o objetivo 

pretendido, processo designado de metodologia de projeto; 2) situação num tempo e espaço 

determinados, em que o sentido do projeto decorre do contexto específico em que se desenvolve, 

ou seja, numa dimensão temporal que articula passado, presente e futuro, num processo evolutivo 

que se vai construindo; 3) mobilizador/dinamizador pois corresponde a um desejo, intenção ou 

interesse, sendo cada projeto carregado de significado porque corresponde ao empenhamento e 

compromisso de um grupo (restrito ou alargado).  

Entendemos, então, secundando Katz e Chard (1997, p.3), pedagogia de projeto em 

educação pré-escolar como “um estudo em profundidade de um determinado tópico que uma ou 

mais crianças levam a cabo” e acrescenta que “este trabalho poderá prolongar-se por um período 

de dias ou semanas, dependendo das idades das crianças e da natureza do tópico”. Neste sentido, 

“ao contrário da brincadeira espontânea, os projetos envolvem habitualmente as crianças num 

planeamento avançado e em várias atividades que requerem a manutenção de esforço durante 

vários dias ou semanas” (Katz & Chard, 1997, pp.3-4). Para a sua execução pressupõe-se uma 

grande implicação de todos os participantes, nomeadamente: pesquisa, planificação e intervenção; 
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execução; avaliação/divulgação tendo como principal finalidade responder aos problemas 

encontrados e considerados de interesse para as crianças e para o grupo.    

Também para Vasconcelos (1998, p.139) a pedagogia de projeto deverá desenvolver-se 

segundo quatro fases interligadas entre si: 1) definição da problemática; 2) planificação; 3) 

execução e 4) avaliação. A definição do problema parte da realidade concreta vivida no contexto 

jardim-de-infância onde emergem interrogações, incógnitas, dificuldades a resolver. As crianças 

partilham saberes acerca do assunto a investigar, conversa-se em grande grupo e, com ajuda do 

educador começam a construir-se teias de ideias ou mapas iniciais sobre aquilo que as crianças já 

sabem e o que desejam saber. A segunda fase – a planificação e desenvolvimento do trabalho. 

Elaboram-se mapas concetuais, teias ou redes como linhas de pesquisa definindo-se o que se vai 

fazer, por onde se começa, como se vai fazer, dividem-se tarefas, quem faz o quê, organizam-se os 

dias, as semanas e delineiam-se os recursos. Posteriormente, na fase de execução as crianças 

partem para o processo de pesquisa através de experiências diretas. Segundo Vasconcelos (2012, 

p.16) as crianças preparam aquilo que desejam saber; organizam, selecionam e registam a 

informação: desenham, tiram fotografias, criam textos, fazem construções. De seguida representam 

o que sabiam antes e o que ficaram a saber utilizando uma variedade de linguagens. Na quarta e 

última fase – avaliação e divulgação, decorre a exposição e divulgação de todo o trabalho realizado 

existindo uma socialização do saber e dos conhecimentos adquiridos. Para Vasconcelos (1998, 

p.143) as crianças devem também avaliar o trabalho efetuado e relançar-se, depois, em novos 

projetos ou em pesquisas mais aprofundadas. Comparam o que aprenderam com as questões que 

tinham formulado inicialmente, analisam o contributo de cada um dos elementos do grupo, a 

qualidade das tarefas realizadas e o nível de entreajuda. 

Daqui se depreende que as atividades desenvolvidas segundo este modelo pedagógico 

partem de problemas concretos relacionados com a realidade social que se vive em cada jardim-de-

infância, isto é, “o conteúdo ou tópico de um projeto é geralmente retirado do mundo que é familiar 

às crianças” (Katz & Chard, 1997, p.5). Nesta linha, Vasconcelos (1998, p.125) afirma que falar de 

pedagogia de projeto em jardim-de-infância ou em qualquer nível de ensino, é falar numa 

abordagem pedagógica centrada em problemas. Esta pedagogia parte das motivações concretas, 

associadas à realidade social das crianças, pressupondo um plano de ação construído por estas em 

coordenação com os educadores e assente num plano flexível e aberto, tendo como objetivos 

fundamentais o desenvolvimento da sensibilidade, imaginação, criatividade, autonomia e 

socialização da criança. Neste sentido, o currículo assume uma perspetiva integrada estando 
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centrado na criança, no adulto e no próprio contexto educativo onde se desenvolve uma rede de 

relações e interações entre os participantes incluindo também a integração da família. Segundo 

Katz e Chard (1997, p.20) “o trabalho de projeto pode complementar e intensificar aquilo que as 

crianças aprendem com as outras partes do currículo” e acrescenta que este tipo de trabalho difere 

das outras partes do currículo pelo facto de se “basear nos planos e nas intenções individuais e de 

grupos, mas recorrendo habitualmente à orientação do professor”. Daí que o papel do educador 

seja definido como companheiro, guia e suporte de todo o processo, bem como responsável pela 

organização do espaço, tempo e recursos educativos, assumindo também uma atitude permanente 

de negociação com os outros intervenientes. Para Vasconcelos (1998, p.145) é indispensável e 

determinante o educador estar disponível e atento.  

No âmbito desta pedagogia, o espaço educativo é de extrema relevância assumindo-se 

como um sistema flexível que transcende as quatro paredes da sala de atividades, devendo, 

segundo Vasconcelos (1998, p.147) transcendê-las, tornando todo o espaço escolar e extraescolar 

como espaço educativo. O espaço é definido por múltiplas áreas que contemplem as necessidades 

das crianças e que potenciem o jogo simbólico, de representação e de exploração de uma 

multiplicidade de linguagens. Neste sentido, incluem-se as áreas de expressão plástica com 

materiais variados e de boa qualidade, áreas de jogo simbólico (casinha, cozinha, disfarce, etc.) que 

recriem universos de vida da criança, área da biblioteca e leitura reservada à consulta, 

documentação e manipulação de diferentes livros, enciclopédias, coleções, etc., e também a área 

da escrita reservada à experimentação. Nas áreas, o material é exposto em prateleiras acessíveis às 

crianças proporcionando o trabalho autónomo e iniciativa da criança. Para Vasconcelos (1998, 

p.148) uma sala “em projeto” mostra e ilustra a organização do trabalho, das tarefas do quotidiano 

e das sequências dos vários projetos em curso. Assim, nesta pedagogia, a sala deverá ser um 

espelho do sentido da finalidade de qualquer projeto, um espaço que descreve o desenvolvimento 

dos diferentes projetos coexistentes na sala, um espaço que favorece as trocas entre os diferentes 

elementos do grupo, a interação social, a exploração e a aprendizagem. Esse espaço deverá 

contemplar sobretudo, o processo e não apenas o produto dos projetos.      

Na pedagogia de projeto, a organização do tempo apresenta uma estrutura flexível na qual 

a criança se sinta segura e parte integrante. Esta organização é negociada entre as crianças e os 

educadores, de acordo às necessidades e prosseguimento dos projetos havendo diariamente 

tempos dedicados ao trabalho em grande e pequeno grupo. Serra (2004, p.52) sintetiza estas 

ideias ao afirmar que “a especificidade de cada projeto é cunhada pela situação, pelo tempo e por 
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um determinado espaço em que ocorre”. Os recursos asseguram a prossecução do projeto 

existindo não apenas na sala de atividades mas também fora dela e transcendendo a própria 

escola. Vasconcelos (1998, p.148) refere como recursos que transcendem a escola, a biblioteca 

pública, o museu, o aquário, o jardim zoológico, o observatório, o laboratório da escola do 2.º ciclo 

mais próxima, as pessoas idosas e frequentemente disponíveis, os pais, etc.  

Esta pedagogia parte do pressuposto que a criança é um ser competente e capaz de 

avaliar e refletir sobre as suas próprias capacidades. Aprender com o que aprendem, decidir sobre 

os passos seguintes, selecionar tarefas e a fazer escolhas, tendo sempre a companhia do educador 

como coautor do seu trabalho. Isto é possível por tratar-se de “uma pedagogia aberta e flexível que 

parte da vontade expressa pelas crianças em aprender algo mais sobre determinado assunto” 

(Serra, 2004, p.51). Pelo trabalho de projeto, as crianças adquirem novos saberes acerca delas e 

do mundo que as rodeia alargando os seus horizontes culturais e humanos; adquirem novas 

competências sociais relacionadas com o domínio de novas formas de expressão e comunicação; 

adquirem novas disposições relacionadas com hábitos da mente como a capacidade de imaginar, 

prever, explicar, pesquisar, inquirir, refletir, etc.; e adquirem também sentimentos “que se prendem 

com a aceitação positiva de si próprias, estabelecendo objetivos realistas, lidando com o sucesso e 

o insucesso enquanto fatores decisivos do desenvolvimento, aprendendo a partir de erros e de 

dúvidas, integrando dinamicamente a frustração, a contradição, o desapontamento” (Vasconcelos, 

1998, p.154). 

Uma caraterística importante na abordagem de projeto é o cultivo da predisposição das 

crianças para avaliar e refletir sobre as suas próprias contribuições para o projeto e para serem 

responsáveis , ou seja, “as crianças são incentivadas a avaliar o seu próprio progresso na aplicação 

de capacidades, a controlar a sua atividade e a selecionar tarefas que elas próprias possam 

orientar” (Katz & Chard, 1997, p.27). Neste sentido, as crianças tornam-se especialistas da sua 

própria aprendizagem sendo, no entanto, o educador que assegura um equilíbrio adequado entre os 

saberes dele e os da criança, complementando a aprendizagem. Vasconcelos (1998, p.154) refere 

que “em termos de aprendizagens estruturantes e significativas, a pedagogia de projeto afirma, de 

forma radical, o conflito e a negociação como forças impulsionadoras do crescimento e do 

desenvolvimento” e acrescenta que “o projeto traz sentido, finalidade, orientação e intencionalidade 

ao quotidiano pedagógico”. 

 



 

63 

CAPITULO IV – DA AVALIAÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO        

 No decurso deste capítulo concetualizamos o conceito de avaliação, os seus paradigmas, 

funções e modelos que fundamentam as práticas avaliativas. Enfatizamos a avaliação numa 

perspetiva integrada nos contextos de educação pré-escolar assim como a sua articulação com o 

1.ºciclo do Ensino Básico. Por fim, abordamos alguns dos instrumentos de avaliação mais usados 

neste nível de educação. 

 

4.1. O conceito de avaliação 

Que significa exatamente avaliar? (…) uma pergunta desta natureza (…) arrisca-se a nunca ter 
uma resposta acabada. Ainda por cima porque (…) se está sempre a avaliar, e se avaliar 
significa interpretar, nunca se chega a conseguir dizer em que é que consiste a avaliação, a 
qual nunca se poderá limitar, obviamente, a uma definição «exata». (Hadji, 1994, p.27) 

 

O conceito de avaliação vem proliferando ao longo dos tempos na área da educação e, 

como muitos outros conceitos, este é assumido como polissémico, com um campo semântico 

extenso e engloba definições divergentes, segundo as perspetivas dos diferentes autores. Desde os 

finais dos anos 80 que muitos autores se tem debruçado sobre a área da avaliação através de 

“reflexões, investigações e considerações teóricas e práticas relativamente à avaliação das 

aprendizagens dos alunos” (Fernandes, 2008, p.33) não existindo, ainda hoje, consenso sobre uma 

definição universal. 

Neste sentido, Alves (2004, p.31) afirma que a avaliação “ (…) tem vindo, ao longo das 

épocas, a adquirir uma grande variedade de significados, de acordo com a evolução da própria 

sociedade: alterações económicas, sociais, políticas e culturais originaram diferentes conceções de 

educação e, consequentemente, diferentes modelos de ensino-aprendizagem e de abordagens de 

avaliação”. Para De Ketele e Roegiers (1999, p.45) o conceito “avaliar significa confrontar um 

conjunto de informações com um conjunto de critérios (referencial) ”. Na conceção de Hadji (1994, 

p.29) avaliar “significa tentar estabelecer elos, pontes, entre diferentes níveis da realidade sempre a 

marcar e a sublinhar por estas mesmas opções a distância que os separa: a realidade daquela que 

constrói e formula o juízo de valor e a daquela em que incide esse juízo, ainda que se trate da 

mesma pessoa, num ato de autoavaliação”. Neste sentido, a avaliação constitui um caminho, uma 

passagem, uma ponte para a aprendizagem, ou seja é um traçado que quando percorrido de forma 

adequada e responsável permitirá ajudar os profissionais de educação a compreender o que 

acontece e porque acontece nos contextos educativos. Esta compreensão facilitará o ajustamento 

do percurso e a consequente melhoria das práticas educativas. Avaliar, para Hadji (1994, p.178) é 
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“situarmo-nos de corpo inteiro, na esfera da comunicação, ao produzirmos um discurso que dê 

uma resposta argumentativa a uma questão de valor”. Entendemos deste modo que o processo de 

avaliação surge como forma de comunicação entre os intervenientes implicados no processo 

educativo – educadores e crianças, isto é, entre avaliadores e avaliados. 

Na perspetiva de Cardinet (1993) a avaliação é um processo de observação e de 

interpretação dos efeitos do ensino que visa orientar as decisões necessárias ao bom 

funcionamento da escola. Para a efetiva qualidade dessas decisões Figari (1996, p.37) aponta a 

“construção de um sistema de referências” apostando na referencialização como “o processo que 

consiste em empreender uma procura de referentes pertinentes que possam explicar e justificar a 

conceção e a avaliação de um dispositivo educativo” (Figari, 1996, p.52).   

A escola é o contexto educativo onde se desenvolve o currículo e a avaliação uma 

componente indissociável do processo de ensino-aprendizagem e regulador de toda a prática 

educativa, pois, como refere Alves (2004, p.11), “o ato de avaliar, apesar de presente em todos os 

contextos da atividade humana, é no contexto escolar que assume um estatuto privilegiado de 

desenvolvimento, nomeadamente na avaliação da aprendizagem, onde esta emerge como um 

elemento essencial de construção e de conhecimento do percurso que os alunos fazem ao longo da 

sua aprendizagem”. Analogamente, Roldão (2004, p.41) refere que “avaliar é um conjunto de 

processos que visam o acompanhamento regulador de qualquer aprendizagem pretendida, e que 

incorporam, por isso mesmo a verificação da sua consecução”. Para Pacheco (2001, p.129) a 

avaliação “apresenta-se como um processo de obtenção de informação, de formulação de juízos e 

de tomada de decisões seja qual for a perspetiva que adotamos”. 

 Todavia, todo o processo de avaliação educacional transporta algum desconforto, 

descontentamento, dificuldade e receio face ao ato de avaliar tal como refere Roldão (2004, p.39) 

“a avaliação surge como uma entidade mal-amada, o «mal» necessário, uma espécie de mancha 

negra neste mar azul que poderia ser o ofício de ensinar (…) ”. Ensinar e avaliar são parte 

integrante de todo o processo educativo constituindo dois elementos interdependentes e 

indissociáveis. Assim, ao relançarmos o olhar sobre o vasto leque de definições damos conta da 

pluralidade e multiplicidade de verbos e termos que acompanham o ato de avaliar afigurando-se a 

avaliação como um ato complexo que incide sobre “saberes, saber-fazer, competências, produções, 

trabalhos (…)” (Hadji, 1994, p.28). 
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4.2. Paradigmas e perspetivas da avaliação  

 
A avaliação da aprendizagem surge associada a diferentes pontos de vista conforme a 

variedade de conceções e de práticas utilizadas por educadores e professores. A forma como se 

avalia revela o modo como as crianças aprendem e o tipo de práticas curriculares de ensino-

aprendizagem preconizadas nesse contexto educativo. Neste sentido, Alves (2004, p.43) refere que 

as diferentes perspetivas de currículo enformam e informam diferentes conceções de ensino e de 

avaliação. Assim, às três teorias curriculares – técnica, prática e crítica associam-se diferentes 

paradigmas e perspetivas de avaliação: paradigma objetivista/a perspetiva técnica da avaliação; 

paradigma subjetivista/a perspetiva prática da avaliação e paradigma crítico/a perspetiva dialética e 

crítica da avaliação que passamos a descrever.       

O paradigma objetivista/a perspetiva técnica da avaliação “assente numa orientação 

curricular de influência behaviorista, põe em relevo uma conceção de currículo de influência 

positivista, associada aos fins a atingir, traduzidos em desempenhos a observar nos alunos, no final 

da aprendizagem, e que garantiriam o investimento feito com a instrução” (Alves, 2004, p.38). É 

uma perspetiva de ensino direcionada para a aquisição de aprendizagens, na medida em que 

desloca o centro da atenção para a aprendizagem dos alunos em que a aprendizagem é circunscrita 

aos conhecimentos disciplinares e à aquisição dos objetivos, isto é, uma pedagogia por objetivos. 

Segundo Alves (2004, p.39) a formação visa o treino de competências bem delimitadas, 

traduzidas em condutas formais e valoriza a imagem do professor como técnico. O professor é o 

planificador de todo o processo de ensino assumindo a imagem do professor tyleriano que 

“apresenta o seu trabalho da forma mais sequencial e programada possível” (Alves, 2004, p.40). É 

uma perspetiva centrada nos objetivos, que associa a ideia de qualidade de educação à procura de 

eficácia e de eficiência, não considerando nem as caraterísticas dos alunos, nem os contextos em 

que estes evoluem.  

A avaliação tem, aqui, um papel de controlo das etapas e dos procedimentos de 

formação, tanto ao nível da atividade dos professores, como da dos alunos assumindo, neste 

sentido, uma função formativa. Segundo Alves (2004, p.62), a avaliação formativa numa conceção 

behaviorista “está estreitamente ligada à pedagogia dita por objetivos e à pedagogia de mestria que 

decompõem o objetivo terminal de aprendizagem em objetivos intermédios.        

O paradigma subjetivista/a perspetiva prática da avaliação “dá ênfase à experiência como 

fonte de conhecimento e, portanto, como meio fundamental para aprender a ensinar” (Alves, 2004, 

p.42). É uma perspetiva de ensino direcionada para a aquisição de conhecimentos, na medida em 
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que privilegia o ensino e não a aprendizagem sendo a transmissão a forma dominante de ensinar e 

a palavra o meio de o fazer.  

O professor assume um papel de autoridade, detentor de um saber instrutor, de um poder 

inquestionável e de um corpo de conhecimentos que lhe permitem selecionar determinados factos e 

conceitos para passar aos alunos. O professor é considerado um prático e “o aluno a fonte do 

referencial de avaliação” (Alves, 2004, p.42). Privilegia-se a memorização e repetição de conceitos 

por parte da criança/ aluno e a avaliação surge com a finalidade de medir e classificar a quantidade 

de informação que cada criança/aluno adquiriu no final daquele tempo previsto. Nesta perspetiva, a 

avaliação é do tipo quantitativo, ou seja, é sumativa, assumindo a função de classificação, 

orientação, seleção e certificação pois permite determinar o grau de consecução do aluno no final 

do processo em termos de aquisição de conhecimentos.         

O paradigma crítico/a perspetiva dialética e crítica da avaliação – “reclama uma postura 

emancipadora da avaliação, pois os comportamentos e ações sociais não são tomados como 

completamente dependentes das pessoas, das suas intenções e conceções, podendo as 

interpretações que são feitas contribuir para as determinar” (Alves, 2004, pp.42-43).  

Esta perspetiva insere-se numa lógica de avaliação de aprender a aprender, pois o aluno 

tem controlo sobre os seus processos cognitivos. Cabe ao professor/educador criar as condições 

necessárias para que a criança/aluno tome consciência dos conhecimentos que possuem, criem de 

si uma imagem positiva e aprendam a agir sozinhos. A avaliação insere-se numa corrente 

construtivista em que o referencial de avaliação surgirá “de uma construção e reconstrução na 

interação do processo de desenvolvimento da avaliação” (Alves, 2004, p.43).  

    

4.3. Dimensões da avaliação 

A função de avaliar tem, nos dias de hoje, um lugar preponderante em qualquer operação 

de planeamento sistemático e nos mais diversos domínios.  

A avaliação, na perspetiva das aprendizagens, é diagnóstica, formativa e sumativa. 

Segundo Ribeiro (1993, p.79), estes tipos de avaliação têm uma função específica, complementar 

das restantes, constituindo um conjunto indispensável ao professor. Daqui se depreende que cada 

tipo de avaliação apresente funções distintas conforme o momento em que se inscreve. Deste 

modo, a avaliação diagnóstica pretende averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens 

que lhe serão propostas e a aprendizagens anteriores que lhe servem de base, isto é, a sua função 

é verificar se o aluno está na posse de certas aprendizagens anteriores, que servem de base à 
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unidade que se vai apresentar. Este tipo de avaliação é, fundamentalmente, utilizado no início de 

novas aprendizagens, pois uma das tarefas atribuídas à educação pré-escolar é a de prevenir as 

dificuldades de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, visando “proceder à despistagem de 

inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a melhor orientação e encaminhamento da 

criança” e “estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

caraterísticas individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas” (Lei n.º5/97, art.º10º). Segundo Pacheco (1995, p.74) a avaliação diagnóstica 

corresponde quer ao momento da avaliação inicial (que se pode situar tanto no início do ano letivo 

como no início de etapas mais concretas, como as unidades letivas, os trimestres, etc.), quer ao 

momento da avaliação pontual, consistindo no levantamento de conhecimentos dos alunos 

considerados como pré-requisitos. A identificação dos pré-requisitos permite aos educadores 

promoverem a diferenciação de situações de aprendizagem que possibilitem a todas as crianças e a 

cada uma em particular a aquisição progressiva de novas e diferentes competências. Hadji (1994, 

p.62) fala de avaliação diagnóstica quando se trata de explorar ou de identificar algumas 

caraterísticas de um aprendente (…) com vista a escolher a sequência de formação mais bem 

adaptada às suas características.   

Relativamente à avaliação formativa, determina a posição do aluno ao longo de uma 

unidade de ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar solução (Ribeiro 1993, p.84). 

Este tipo de avaliação tem uma função semelhante à da avaliação diagnóstica e poderá ser utilizada 

tantas vezes quantas o professor considerar relevante ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. A sua principal característica é ser integrada no próprio ato de ensino, de modo a 

“contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o professor sobre as condições em 

que está a decorrer essa aprendizagem e instruindo o aprendente sobre o seu próprio percurso, os 

seus êxitos e as suas dificuldades” (Hadji, 1994, pp.63-64). Também para Cortesão (1996, p.12) a 

avaliação formativa é “um conjunto de práticas variadas que se integram no processo de 

ensino/aprendizagem e que procuram contribuir para que os alunos se apropriem melhor das 

aprendizagens curricularmente estabelecidas, como importantes”. A avaliação formativa surge 

integrada no contexto da sala de aula servindo para analisar e reorientar todo o processo educativo, 

de forma a uma melhor adequação dos interesses, valores, níveis de saber e formas de aquisição 

de aprendizagens das crianças. Para Cortesão (1996, p.12) a avaliação formativa, na sua forma 

ideal, acontecerá ao longo do processo de ensino/aprendizagem e nunca poderá, formalmente, ser 

usada para classificar e muito menos para decidir da passagem ou reprovação do aluno. A 
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avaliação formativa “funciona como bússola orientadora do processo de ensino-aprendizagem” 

(Cortesão, 1996, p.13) e assume um papel de regulação do processo de ensino/aprendizagem, 

permitindo aos educadores orientarem todo o seu trabalho, mobilizarem saberes no âmbito do 

desenvolvimento e da aprendizagem e do desenvolvimento do currículo. Trata-se de uma avaliação 

que “visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, procurando localizar as suas dificuldades 

para o ajudar a descobrir os processos que lhe permitirão progredir na sua aprendizagem” (Allal, 

Cardinet & Perrenoud, 1986, p.14). 

Finalmente, a avaliação sumativa avalia todo o progresso realizado pelo aluno, no sentido 

de aferir resultados já recolhidos por avaliações do tipo formativo e obter indicadores que permitam 

aperfeiçoar todo o processo de ensino-aprendizagem. Este tipo de avaliação corresponde a um 

balanço final, a uma visão de conjunto de toda a avaliação realizada anteriormente. A avaliação 

sumativa segundo Pacheco (1995, p.76) está ligada à medição e classificação do grau de 

consecução do aluno no final de um processo (…) tendo a finalidade de certificar mediante a 

determinação de níveis de rendimento. Ou seja, tem um caráter de síntese e apreciação da situação 

de aprendizagem e desenvolvimento das crianças tendo como finalidade a classificação, orientação, 

seleção e certificação. Esta dimensão não integra a avaliação preconizada para a educação pré-

escolar pois, neste nível de ensino, a avaliação “assume uma dimensão marcadamente formativa, 

desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que procura tornar a criança protagonista 

da sua aprendizagem, de modo que vá tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades 

que vai tendo e como as vai ultrapassando (Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011, p.1). Prevê-se para 

este nível de ensino um tipo de avaliação integrante e reguladora da prática educativa traduzindo-se 

de forma qualitativa e descritiva.   

 

4.4. Funções da avaliação 

A avaliação desempenha funções distintas, na medida em que “traduz frequentemente 

funções (manifestas ou latentes) da avaliação, mas também é verdade que uma mesma 

modalidade de avaliação pode atender a mais do que uma função” (Afonso, 2000, p.18). 

Neste sentido, Rosales (1992, p.34) inscreve, em sentido amplo, a avaliação numa 

sequência composta por três tipos de funções: 1) recolha de informação sobre componentes e 

atividades do ensino; 2) interpretação desta informação, de acordo com uma determinada teoria ou 

esquema concetual e 3) adoção de decisões relativas ao aperfeiçoamento do sistema no seu 

conjunto e de cada um dos seus componentes. Leite (1995, p.14) sustenta que a avaliação deverá 
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servir para obter dados que permitam ”regular processos, reforçar êxitos e gerar aprendizagens 

significativas”.  

Vários autores se têm debruçado sobre a definição das funções da avaliação, contudo, 

basear-nos-emos para análise nas ideias apresentadas e defendidas por Cardinet (1993), De Ketele 

e Roegiers (1999), Pacheco (1995) e Alves (2004).  

Cardinet (1993, p.17) atribui aos instrumentos e à própria avaliação três funções 

primordiais: regular, orientar e certificar. Assim, na função de regulação, a avaliação tem como 

objetivo facilitar a aprendizagem dos alunos, isto é, assume-se como um instrumento primordial de 

adaptação contínua às necessidades dos alunos, com vista à sua orientação. No momento das 

aprendizagens “a função do professor é variar as condições em que se encontram os alunos para 

responder o melhor possível às suas dificuldades de aprendizagem” (Cardinet, 1993, p.23). Esta 

função da avaliação funciona como um guia da ação no momento “presente”. Na função de 

orientação, a avaliação debruça-se sobre a personalidade, aptidões e interesses dos alunos, 

assumindo um caráter vocacional, isto é, um encaminhamento vocacional para o futuro. Segundo 

Cardinet (1993, p.24) esta orientação deve ser contínua e reversível, de modo que o indivíduo, ao 

escolher, vá experimentando as suas possibilidades e limitações. Finalmente, na função de 

certificação, a avaliação tem sempre presente uma visão do passado, isto é, o controlo das 

aquisições adquiridas pelas crianças. Pela função de certificação conhece-se o que o aluno 

aprendeu e/ou não aprendeu, o que sabe e/ou adquiriu no momento passado. 

 De Ketele e Roegiers (1999) apresentam como funções da avaliação a orientação, a 

regulação e a certificação, no entanto, cada uma em particular diverge consoante os propósitos do 

professor/formador/avaliador. Como função de orientação, a avaliação poderá assumir o papel de 

preditiva, de previsão ou de diagnóstico. Uma avaliação preditiva “é uma avaliação de orientação no 

sentido em que pode induzir medidas particulares a tomar” (De Ketele & Roegiers, 1999, p.50). No 

sentido de previsão, a avaliação pretende tomar decisões atempadamente, isto é, consiste em 

“antecipar a realidade, emitindo hipóteses sobre o futuro” (De Ketele & Roegiers, 1999, p.51). No 

âmbito do diagnóstico a avaliação está ao serviço da orientação pois, “para orientar bem, convém 

estabelecer um diagnóstico das forças e das fraquezas do sistema ou da pessoa” (De Ketele & 

Roegiers, 1999, p.51). 

No que concerne à avaliação com função de regulação, esta poderá assumir uma função 

formativa e formadora. Na função formativa está diretamente ao serviço do indivíduo com o 

“objetivo de localizar o mais precisamente possível a origem das suas dificuldades a fim de as 
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resolver” (De Ketele & Roegiers, 1999, p.53). Na função formadora é uma avaliação de regulação 

ao nível do indivíduo pois “as dificuldades identificadas junto dos estudantes em aprendizagem são 

muitas vezes os elementos principais que levam o professor a rever as suas estratégias de ensino” 

(De Ketele & Roegiers, 1999, p.54).  

Finalmente, a avaliação com a função de certificação adota, para estes autores as funções 

de seleção, de classificação e aditiva. A avaliação de certificação é usada sempre no final de um 

processo, mas nem sempre, pois pode ser de seleção quando permite selecionar um candidato 

para um posto de trabalho ou exame, pode assumir um papel de classificação quando diz respeito 

“aos desempenhos das pessoas umas em relação às outras (De Ketele & Roegiers, 1999, p.56) ”. 

Como aditiva a avaliação “está associada ao estabelecimento de um balanço que descreve a soma 

dos conhecimentos adquiridos” (De Ketele & Roegiers, 1999, p.56).                             

Para Pacheco (1995, p.17) a avaliação desempenha uma grande variedade de funções 

que agrupa em quatro grupos distintos: função pedagógica, função social, função de controlo e 

função crítica. Na função pedagógica, Pacheco (1995, p.17) reconhece quatro dimensões: i) a 

dimensão pessoal; ii) a dimensão didática; iii) a dimensão curricular; iv) e a dimensão educativa. A 

dimensão pessoal assenta na relação professor-aluno e aluno-professor, está presente no processo 

de ensino-aprendizagem e na forma como este é regulado. Esta funciona como um estímulo ao 

sucesso educativo de todos os alunos. Esta dimensão informa o professor acerca ”do modo como 

os alunos evoluem na turma e são recetivos às suas propostas didáticas” (Pacheco, 1995, p.18). A 

função pedagógica assume também dimensão didática, na medida em que contribui para criação e 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem. Esta dimensão permite recolher a informação 

necessária acerca das dificuldades, interesses e necessidades dos alunos para uma posterior 

adequação de estratégias de ensino e aprendizagem. Segundo Pacheco (1995, p.19) “consegue-se 

criar um ambiente de aprendizagem utilizando a avaliação para um melhor conhecimento do aluno: 

necessidades de aprendizagem, perfil, condições socioeconómicas, etc.).” A dimensão curricular diz 

respeito às adaptações curriculares que os professores vão fazendo à medida que trabalham os 

programas e os vão adaptando às necessidades dos alunos, pois nem “todos os alunos estão no 

mesmo ritmo de aprendizagem” (Pacheco, 1995, p.21). Finalmente, a dimensão educativa funciona 

“como barómetro da qualidade do sistema educativo, ainda que o sucesso ou insucesso educativo 

não seja o único fator que contribua ou explique a qualidade desse mesmo sistema (Pacheco, 

1995, p.21). 
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No que respeita à função social, Pacheco (1995, p.21) afirma que “é através da avaliação 

que se verifica se o cidadão atingiu ou não, por intermédio do processo de escolarização, as 

conceções e os valores sociais fundamentais, expressos nas LBSE, nos objetivos do ensino básico 

(art.º 7.º) e do ensino secundário (art.º 9.º) ”. A função social da avaliação assume, ainda, a 

dimensão da certificação da competência de um cidadão para o mundo do trabalho.  

No que concerne à função de controlo, Pacheco (1995, p.23) refere que a avaliação 

exerce de uma forma implícita e encoberta “um certo clima de controlo na dinâmica quotidiana do 

ensino”. Esta função surge como reforço da autoridade disciplinar do professor com o objetivo de 

estabelecer ordem e um clima favorável de trabalho na sala de aula.  

Finalmente, Pacheco (1995, p.24) menciona a função crítica da avaliação como aquela 

que “consiste na interpretação, na proposta de melhorias, na análise crítica do sistema educativo”. 

Este tipo de avaliação visa compreender as práticas avaliativas dos intervenientes no curriculum sob 

uma análise e observação externa. 

Segundo De Ketele e Roegiers (1999, p.47) “no ponto de partida de qualquer processo de 

avaliação, importa determinar bem o tipo de decisão que seremos levados a tomar”, pois é a 

natureza dessa decisão que irá precisar os objetivos da própria avaliação e consequentemente as 

suas funções. Neste sentido, Hadji (1994, p.61) assume como referência as funções de avaliação 

que De Landsheere designa como objetos possíveis da avaliação escolar. Para este autor, o 

primeiro objeto consiste em fazer um inventário dos conhecimentos e das aquisições dos alunos, o 

segundo objeto, designado de diagnóstico a partir do qual é possível situar o aluno no seu processo 

de aprendizagem e finalmente, o terceiro objeto refere a função prognóstica que permite guiar e 

orientar o aluno nas suas escolhas escolares e profissionais. Partindo destes objetos, Hadji (1994, 

p.62) associa três funções que correspondem a três objetivos cada um deles conducente à 

realização de uma estratégia diferente – certificar, regular e orientar e acrescenta que “para 

designar as práticas que se organizam à volta destas três grandes funções (orientar, regular, 

certificar), fala-se hoje de avaliação diagnóstica ou prognóstica, ou preditiva; de avaliação formativa, 

e de avaliação sumativa”.         

Seguindo esta ordem de ideias, Alves (2004) identifica as seguintes funções de avaliação: 

1) a função preditiva; 2) a função formativa; 3) a função sumativa; 4) e a função crítica. À primeira 

atribui, ainda, duas funções: diagnóstica e prognóstica. A diagnóstica permite identificar a situação 

em que a criança se encontra, as suas caraterísticas, necessidades, interesses, conhecimentos, 

aptidões, isto é, averigua o “patamar” em que a criança se encontra, os pré-requisitos para se dê 
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início a novas aprendizagens. A prognóstica pressupõe uma definição de objetivos adequados a 

cada contexto, numa distribuição equilibrada de matérias e num conjunto de atividades, mais 

conformes com as capacidades dos alunos.  

A função formativa, por um lado, ajuda e apoia as aprendizagens das crianças, no sentido 

de as tornar mais adaptadas e integradas, segundo o desenvolvimento individual de cada uma e, 

por outro lado, regula e facilita a complexidade de situações inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem.  

A função sumativa consiste em classificar e comparar os resultados obtidos pelas 

crianças, através de testes e provas de controle, relativamente aos objetivos fixados 

antecipadamente para esse nível para, de seguida, se proceder à certificação das competências 

adquiridas, quer para o prosseguimento de estudos, quer para uma melhor integração na 

sociedade.  

Finalmente, Alves (2004) identifica a função crítica, de caráter reflexivo e emancipatório 

que exige uma interação entre todas as funções, a interpretação consiste na afetação de sentidos e 

a investigação na análise externa. Esta função, pelo seu caráter intrínseco e pela emissão de juízos 

de valor, possibilita a alteração de programas ou mesmo de currículos. 

De seguida, apresenta-se, no quadro 4, o resumo dos aspetos fundamentais de cada 

função da avaliação proposta por Alves (2004). 

 

Função Preditiva 

Diagnóstica, 
(análise de informações existentes) 
 
 
Prognóstica, 
(pensamento provisional) 

- Análise de situação, de necessidades 
- Observação de perfis, de pré-

requisitos 
 
 
- Elaboração de objetivos, 

operacionalização de programas, currículos  

Função 
Formativa 

Metacognitiva, 
(ajuda à aprendizagem) 
 
 
Reguladora, 
(adaptação das estratégias) 

- Análise das tarefas 
- Correção dos erros 
- Critérios de realização e de êxito 
 
- Ajuste dos métodos 
- Modificação dos ritmos 

Função Sumativa 

Normativa, 
(classificação e comparação de 

resultados) 
 
Criterial, 
(relações entre resultados e 

objetivos) 
 
Certificativa e social, 
(afirmação de uma competência) 

- Testes, provas de controle 
- Palmares dos estabelecimentos 

segundo as suas performances 
 
- Resultados individualizados e 

atualizados 
 
 
- Certificações  
- Diplomas   
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Função Crítica 

Interpretativa, 
(afetação de sentidos) 

Investigação, 
(análise externa) 

 
- Estudo, investigação  

Quadro 4 - Funções de avaliação (Alves, 2004) 

         

No culminar deste ponto e atendendo à análise feita às funções da avaliação, importa 

salientarmos que, apesar de tudo o que foi dito, a avaliação na educação pré-escolar tem 

caraterísticas específicas e assume contornos muito diferentes em relação aos outros níveis de 

escolaridade. Contudo, uma grande parte destas funções da avaliação encontra-se intrinsecamente 

ligada às práticas avaliativas nestes contextos, servindo de apoio, regulação e orientação quer do 

processo de ensino-aprendizagem, quer da atuação do educador de infância, enquanto gestor do 

currículo.          

 

4.5. A avaliação numa perspetiva integrada  

A avaliação numa perspetiva integrada surge relacionada com a indissociabilidade 

existente entre os conceitos de currículo e avaliação pois, segundo Alves (2004, p.61), esta relação 

indissociável entre currículo e avaliação coloca, uma vez mais, importantes desafios às práticas 

curriculares de avaliação. Nesta perspetiva integrada, enfatiza-se um grande enfoque na dimensão 

formativa da avaliação que, associada ao ensino diferenciado, permite integrar-se no processo de 

ensino, proporcionando o acompanhamento do trabalho das crianças. Assim, a avaliação formativa 

para Alves (2004, p.61)  

pretende-se reguladora e tem como objetivos, quer a adequação do tratamento didático à 
natureza das dificuldades encontradas no momento do diagnóstico, quer a obtenção de uma 
dupla retroação: sobre o aluno para lhe indicar as etapas que ele venceu e as dificuldades 
que deve superar; sobre o professor para lhe indicar as etapas como é que o seu programa 
pedagógico se desenvolve e quais os obstáculos que enfrenta. 
 

 Assim Pacheco (1995, p.137) refere que “a avaliação formativa se destina à dinamização 

da aprendizagem, de acordo com os ritmos individuais e diferenciados dos alunos, à localização e 

resolução das dificuldades ou ao incentivo à melhoria, e como tal mais centrada nos processos do 

que nos produtos. Neste sentido, o desafio do professor é ampliar as situações de avaliação entre 

os vários atores intervenientes no processo de ensino-aprendizagem: alunos/alunos, 

alunos/professores e também entre alunos e material didático de modo que a avaliação surja 

integrada no processo de aprendizagem, isto é, uma avaliação reguladora integrada. A avaliação 
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pode assumir, também, uma função de regulação diferenciada a qual, segundo Alves (2004, p.67) 

conduz à implementação de dispositivos pedagógicos (a maior parte das vezes de tarefas de 

aprendizagem) destinados a ultrapassar as dificuldades ou a corrigir os erros. A regulação 

diferenciada permite, deste modo, ajustar e estruturar as situações pedagógicas ao desenvolvimento 

integral das crianças/alunos, de modo que “cada aluno seja confrontado com as situações que, 

para ele, são mais convenientes” (Alves, 2004, p.68).  

A criança/aluno ao tornar-se um elemento participante na sua própria avaliação permite-

lhe regular as suas próprias atividades e, consequentemente, as suas aprendizagens. Estamos 

perante uma avaliação formadora que “põe no centro das suas preocupações a significação que os 

alunos atribuem aos critérios de avaliação” (Alves, 2004, p.70). Passa-se, assim, de uma avaliação 

centrada no professor para uma avaliação auto regulada entre professor e crianças/alunos, 

servindo a comunicação como elo de ligação entre ambos. Neste sentido, para Alves (2004, p.72) 

“a avaliação formadora põe em relevo o papel da autoavaliação como vetor fundamental das 

aprendizagens” permitindo, ao professor, observar de forma holística a evolução global das 

crianças/alunos e, por outro lado, o facto de haver apropriação e envolvimento da criança/aluno no 

processo de avaliação possibilita-lhe a tomada de consciência sobre o seu percurso de 

aprendizagem. Nestes contextos de aprendizagem, Alves (2004, p.74) propõe que “a avaliação 

ultrapasse o nível do formativo, da regulação e do acompanhamento e seja formadora, de 

autorregulação, de autoavaliação e, consequentemente, de desenvolvimento da autonomia, 

condição indispensável ao desenvolvimento de competências”. 

Partindo da indissociabilidade entre o currículo e a avaliação, e, assumindo o currículo 

como um meio de aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de competências importa 

estabelecer uma cultura dialógica entre educadores e crianças, de forma a confrontar as ideias das 

crianças, acompanhar o seu pensamento e preconizá-las como o centro de toda a atividade 

pedagógica. Nesta linha, Alves (2004, p.77) refere que: 

o desenvolvimento de competências nos alunos implica: centrar-se nos alunos mais do que 
nos programas; instaurar uma cultura de interação dialógica na sala; aprender a questionar e 
a observar para retirar informações que suportem a avaliação e o desenvolvimento de uma 
competência e organizar a aula de maneira que ela reflita o contexto das vivências dos 
alunos. 

   

Assim, pressupõe-se que os educadores dinamizem práticas inovadoras que potenciem 

nas crianças a mobilização de saberes privilegiando “atividades de integração e articulação de 

experiências de aprendizagem diversificadas, ativas, significativas, integradas e socializadoras, em 



CAPITULO IV – DA AVALIAÇÃO À INSTRUMENTAÇÃO 

75 

que o aluno tem o papel de se implicar, de participar num esforço coletivo para realizar um projeto, 

para adquirir novas competências” (Alves, 2004, p.80). 

Nesta perspetiva, o currículo desenvolve-se em torno de pedagogias centradas na própria 

criança preconizando o seu papel ativo, a autonomia, a construção de aprendizagens e, 

consequentemente, a apropriação de conhecimentos. Ao envolver a criança na sua própria 

avaliação permite-lhe adotar uma atitude reflexiva, crítica e uma maior consciencialização sobre as 

aprendizagens realizadas, tornando-as significativas. A avaliação surge, assim, integrada e 

autorreguladora de todo o processo de ensino/aprendizagem assumindo, segundo (Alves, 2004, 

p.91): 

uma perspetiva de autorregulação/autoavaliação da formação com enfoque na atividade do 
aluno: a regulação torna-se essencialmente «o ato do aluno» - a regulação externa não é mais 
do que um «mecanismo de socorro», a usar unicamente quando os mecanismos de 
autorregulação do aluno estão a falhar; a autorregulação é a «peça-mestra» do dispositivo 
formativo e a autoavaliação é a pedra angular de qualquer sistema em que o trabalho do 
aluno deve prevalecer sobre o discurso do professor … 

 
 

4.6.  Abordagens e modelos de avaliação 

O ato de avaliação é, segundo diversos autores – Figari (1996), Roegiers (1997), Hadji 

(1994) Stufflebeam (2000), sustentado em modelos teóricos que preconizam a avaliação de 

programas de formação, principalmente de formação contínua, através de uma modelização.  

Segundo Figari (1996, p.150), “o recurso ao modelo teórico faz parte dos trâmites de 

investigação”. O modelo teórico permite construir um conjunto de hipóteses de trabalho, a partir 

das quais se pode desenvolver a elaboração de instrumentos de recolha de dados. Machado (2010, 

p.281), refere que o modelo assume, à priori um papel hermenêutico, dando ao avaliador 

configurações possíveis para a inteligibilidade do real e, à posteriori, o modelo é também o 

instrumento hermenêutico por excelência que permite ao avaliador proceder ao tratamento das 

informações. Para Figari (1996, p.53) o investigador tem necessidade de um modelo de leitura em 

que a realidade é lida à luz do processo de referencialização. “A referencialização consiste em 

assinalar um contexto e em construir, fundamentando-o com os dados, um corpo de referências 

relativo a um objeto (ou a uma situação), em relação ao qual poderão ser estabelecidos 

diagnósticos, projetos de formação e avaliações (Figari, 1996, p.52). Neste processo de 

referencialização, o referente e o referido são colocados em confronto. O referente é o elemento 

exterior a que qualquer coisa pode ser reportada, referida (Figari, 1996, p.47) e o referido 

representa “aquilo a partir de quê um juízo de valor é imitido…o referido é uma representação dos 
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factos…designa a parte da realidade escolhida como “material” para esta reflexão ou para esta 

medida (Figari, 1996, p.48).  

Figari (2001) propõe o modelo de avaliação designado ICP (Induzido, Construído e 

Produzido) que, para Machado (2010, p.292), apresenta uma estrutura dinâmica, indissociável e 

interativa. Trata-se de um modelo dinâmico assente numa sequencialidade irreversível (antes-

durante-depois), as três dimensões têm um caráter relacional e interaccional. As três dimensões 

obedecem a um regime de indissociabilidade imbricadas entre si com zonas de interseção e 

legitimadas mutuamente. É um modelo interativo, na medida em que as várias dimensões são 

interdependentes e mutuamente enriquecedoras: o induzido é a base do construído e, por sua vez, 

este dá origem ao produzido. Por sua vez o produzido, dá origem a novos dados que servem de 

sustentáculo para se compreender de novo o induzido.        

A dimensão do induzido diz respeito ao “conhecimento de fatores determinantes 

(situações, instruções e limitações), dos atores (representações e funções), das relações (poder e 

interações) e dos funcionamentos (sistema)” (Machado, 2010, p. 291). Trata-se de um conjunto de 

determinações que correspondem à vida social, profissional e individual. Na dimensão do induzido a 

lógica de gestão é o projeto, a função da avaliação é prognóstica e a sequencialidade temporal é 

“antes”. Na dimensão do construído a lógica de gestão é a aprendizagem, a função da avaliação é 

formativa, a sequencialidade temporal é “durante” e o contexto de análise é institucional e as 

estratégias de liberdade. Esta dimensão “designa tudo o que tem a ver com o processo, com a 

negociação, com a elaboração” (Machado, 2010, p.291). Na dimensão do produzido a lógica de 

gestão é a avaliação com uma função sumativa que é realizada “depois”. O produzido diz respeito 

ao processo e aos produtos onde a avaliação adquire um papel central em relação aos efeitos e 

resultados esperados.   

Segundo Machado (2010, p.284), o modelo de avaliação que é proposto por Roegiers 

(1997), designa-se de modelo de “caixa aberta” pelo facto de haver, por um lado, uma interação 

com o meio, numa lógica de mútua influência e por outro por permitir delimitar os seus 

componentes internos para efeitos de análise. Assim, os elementos externos dizem respeito aos 

referenciais e os elementos internos as componentes que caracterizam a ação. Fazem parte dos 

referenciais o contexto geral, as necessidades dos atores, o funcionamento da instituição e o quadro 

normativo. Integram os componentes internos os objetivos, os produtos, os meios: meios efetivos e 

previstos. Segundo Machado (2010, p.286), o modelo de caixa aberta deve ser considerado em 
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função das suas características: a reversibilidade, a contribuição múltipla, a simultaneidade e 

sucessividade, a interatividade e a relatividade dos componentes.   

Para Hadji (1994, p.31), o ato de avaliação é um ato de “leitura” de uma realidade 

observável que se realiza com uma grelha predeterminada que leva a procurar, no seio dessa 

realidade, os sinais que dão o testemunho da presença dos traços desejados. Por meio dessa 

grelha são confrontados os dados entre dois objetos: o objeto real e o objeto ideal.     

Hadji (1994) apresenta um modelo de avaliação designado de “avaliação plural” em que 

a avaliação opera no campo das funções. Este modelo realça a temporalidade inerente a todo o 

processo de avaliação: o tempo antes da ação de formação; o tempo durante a ação e o tempo 

depois da ação. Na fase antes da ação, a avaliação assume um caráter diagnóstico, prognóstico e 

preditivo tendo a função de orientar e adaptar estando centrada no produtor (aluno, formando ou 

aprendente) e nas suas caraterísticas. Na fase durante a ação, a avaliação adota uma função 

formativa e progressiva com a função de regular e facilitar a aprendizagem, centrada nos processos 

e nas atividades de produção. Finalmente, na fase depois da ação, a avaliação é sumativa e 

terminal assumindo a função de verificar e certificar. Trata-se de uma avaliação centrada nos 

produtos de toda a ação. À medida que decorre uma dada ação de formação, abre-se um conjunto 

de “janelas de oportunidade” para a intervenção da avaliação, respeitando a pregnância e a 

instrumentalidade de cada função (Machado, 2010, p.287). Para este autor, os modelos de Figari, 

Roegiers e Hadji elencados anteriormente, apresentam uma matriz teórica comum: a do modelo 

CIPP (Context, Input, Processus, Product). Este modelo apresenta quatro etapas fundamentais: 1) 

Avaliação do contexto; 2) Avaliação dos “inputs”; 3) Avaliação do Processo e 4) Avaliação do 

Produto (Machado, 2010, p.281).  

A avaliação do contexto prende-se com a análise da adequação entre os objetivos 

previstos e as necessidades identificadas, tendo como base a tomada de decisões de planificação. 

As operações de avaliação incidem em definir o contexto institucional, identificar a oportunidade de 

responder a necessidades, diagnosticar problemas e avaliar a adequação dos objetivos às 

necessidades. Esta primeira operação assume uma decisão de planificação em que as ferramentas 

utilizadas são a análise sistemática, pesquisas, análise de documentos, entrevistas, testes 

diagnósticos e a técnica Delphi. A avaliação dos “inputs” visa analisar a adequação das estratégias 

previstas aos objetivos da ação, tomando como base decisões de estruturação. As operações de 

avaliação incidem em identificar capacidades do sistema, circunscrever as estratégias alternativas e 

prever procedimentos. Nesta operação, estamos perante uma decisão de estruturação cujas 
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ferramentas utilizadas são as reuniões de equipa, consulta de inventários, visitas, técnicas de 

planificação e simulações. A avaliação do processo tem como objetivo avaliar a adequação das 

estratégias realmente implementadas às estratégias previstas. Estas decisões de avaliação são 

consideradas de aplicação. As operações intrínsecas a este tipo de avaliação visam identificar e 

prever disfunções do dispositivo, fornecer informações e registar e julgar as atividades de formação. 

São tomadas decisões de aplicação em que as ferramentas utilizadas são diários, métodos dos 

incidentes críticos, reunião de equipa, entrevistas e análises de representações. A avaliação do 

produto pretende analisar a adequação dos resultados obtidos aos objetivos da ação e aos 

resultados esperados o que permite tomar decisões de revisão. As operações de avaliação 

prendem-se com o reunir descrições e juízos sobre os resultados e relacionar os objetivos com o 

contexto, os “inputs” e o processo. Nesta operação são utilizadas ferramentas defendidas pelo 

método de Tyler, ferramentas capazes de recolher os juízos dos atores sobre os resultados e o 

relatório final (Machado, 2010, p.283). 

 
4.7.  A avaliação na educação pré-escolar e articulação com o 1.º ciclo 

 A temática da avaliação é, cada vez mais, abordada nos contextos jardim-de-infância 

devido às alterações organizacionais e legislativas que se têm evidenciado no sistema educativo 

português. A publicação dos normativos tem vindo a suscitar interesse por esta questão, 

nomeadamente, a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Ministério da Educação, 1997), as 

Orientações Curriculares da Educação Pré-escolar (Ministério da Educação, 1997), Perfil específico 

de desempenho do educador de infância (Ministério da Educação, 2001), Gestão do Currículo na 

Educação Pré-escolar (Ministério da Educação, 2007) e mais recentemente, a Avaliação na 

Educação Pré-escolar (Ministério da Educação, 2011). Neste sentido, a introdução de novas 

perspetivas de avaliação vem denotar uma maior visibilidade sobre esta questão, acentuando a sua 

importância e preconizando uma relação estreita entre observação, planificação e avaliação. 

A educação pré-escolar situa-se na continuidade de um processo educativo que a criança 

já iniciou no seu microssistema familiar e/ou instituição educativa. Cada criança, com as suas 

origens sociais e culturais, caraterísticas individuais, conhecimentos, vivências e experiências exige, 

por parte do educador, uma grande atenção, flexibilidade e recetividade para encontrar as respostas 

adequadas a si própria. Por isso, “a comunicação estabelecida com os pais antes da criança 

frequentar a educação pré-escolar favorece a própria adaptação da criança para quem a perceção 

dessa relação entre adultos é securizante” (Ministério da Educação, 2002, p.88). O contato com o 
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ambiente familiar da criança possibilita ao educador melhor compreendê-la para melhor acolhê-la, 

de forma individualizada, favorecendo assim a sua adaptação ao novo contexto educativo.   

Ao longo do seu percurso pelo jardim-de-infância, a avaliação surge como um processo 

que permite regular e orientar as práticas educativas assumindo, como pilar central, o processo de 

ensino-aprendizagem, em que a criança é a protagonista de toda a ação educativa pois, 

relativamente ao ensino básico, a educação pré-escolar “é uma preparação para o ciclo seguinte, 

esquecendo que este nível tem como objetivo primordial a educação e não o ensino” (Serra, 2004, 

p.75). Uma educação baseada no jogo, na brincadeira e sobretudo em atividades lúdicas e criativas.  

A transição da criança para o 1.ºciclo do Ensino Básico (1.ºCEB) constitui mais uma 

mudança de ambiente educativo, a qual “provoca sempre a necessidade de adaptação por parte da 

criança que entra para um novo meio social em que lhe são colocadas novas exigências” (Ministério 

da Educação, 2002, p.89). Nesta fase de transição, importa valorizar a articulação curricular como 

um meio que facilita a continuidade educativa entre os contextos jardim-de-infância e o 1.ºCEB. 

Para Serra (2004, p.78), através da articulação curricular, poder-se-á estabelecer uma conexão 

entre as partes, de forma que escola e jardim-de-infância se organizem em função de diferentes 

períodos de vida que as crianças atravessam, o que implica uma postura docente que conduza a 

um planeamento conjunto de atividades integradas. 

A comunicação estabelecida entre educadores e professores do 1.ºCEB permite que 

ambas as partes compreendam o trabalho que se desenvolve e as propostas curriculares 

adjacentes a cada ciclo, pois “quando se acentua a importância da continuidade educativa entre 

ciclos de ensino alude-se a um processo de desenvolvimento contínuo que não tem «cortes» nítidos 

e bem precisos” (Ministério da Educação, 2002, p.90). Serra (2004, p.78) refere que “quanto mais 

os docentes se inteirarem das especificidades e das similitudes entre educação pré-escolar e 

1.ºCEB, mais se enriquece o universo pedagógico dos professores e educadores e maiores serão as 

oportunidades de sucesso para as crianças”.    

 Reconhecem-se, aqui, dois campos diferenciados em termos de objetivos e metodologias 

específicas que, com sentido e ligação entre si, dão coerência e consistência ao desenrolar do 

processo educativo. Importa, então, que os educadores conheçam 

o nível seguinte, o seu modelo curricular e as exigências impostas pela avaliação formal no 
final de cada ciclo. É importante, também conhecer o novo espaço em que se irá desenrolar 
o 1.ºCEB, as potencialidades de desenvolver projetos comuns e a preparação das crianças, 
ao nível de competências essenciais, para que estas se sintam preparadas para os novos 
desafios impostos pela escolaridade obrigatória (Serra, 2004, p.91). 
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Analogamente, e segundo o Perfil Especifico de Desempenho Profissional do Professor do 

1.º ciclo face à conceção e desenvolvimento do currículo, o professor deve “promover a integração 

de todas as vertentes do currículo e a articulação das aprendizagens do 1.ºciclo com as da 

educação pré-escolar e as do 2.ºciclo”.  

Articular significa uma maior abertura dos dois níveis de ensino quer para o diálogo e 

comunicação quer para o trabalho cooperativo, conjunto e de equipa pois, segundo Serra (2004, 

p.104) pensar em articular o currículo com outros níveis implica trabalhar em conjunto com outros 

docentes, com outra formação inicial e com outros objetivos educativos. A realização de projetos 

comuns, as visitas de estudo, as relações que se estabelecem entre a educação pré-escolar e o 

1.ºCEB constituem formas de aproximação entre estes dois níveis de educação. O desafio proposto 

por Serra (2004, p.121) é que, 

os professores/educadores do século XXI serão, com certeza, professores reflexivos, que 
encontram estratégias que ultrapassam as áreas específicas da sua formação inicial e 
encontram espaços multidisciplinares e multiinstitucionais, na procura de uma organização 
mais flexível do tempo, do espaço e de atividades significativas, que respeitem o ritmo e o 
estilo de aprendizagem de cada criança e que a prepare para os desafios que terá de 
enfrentar no futuro.                 

 

4.8. Técnicas e instrumentos de avaliação na educação pré-escolar 

A singularidade da educação pré-escolar, entendida como um tempo e um espaço de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças entre os três e os seis anos de idade, apresenta-se 

como um período específico em que o desenvolvimento e a aprendizagem surgem como vertentes 

indissociáveis e a avaliação surge como um processo fundamental de verificação e ação, o que 

requer não só práticas avaliativas distintas como também o uso de instrumentos de avaliação 

adequados às suas caraterísticas. Revisitando os normativos emanados do Ministério da Educação 

o perfil específico de desempenho profissional do educador de infância alega de forma explícita que 

o educador deve avaliar “numa perspetiva formativa a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do 

grupo”. Esta ideia é reforçada posteriormente através da circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 

referente à avaliação na educação pré-escolar a qual preconiza que se deve 

utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados, tais como: observação, 
entrevistas, abordagens narrativas, fotografias, gravações áudio e vídeo, registos de 
autoavaliação, portefólios construídos com as crianças, questionários a crianças, pais ou 
outros parceiros educativos, outros. A diversidade de técnicas e instrumentos (…) permite, ao 
educador “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar a evolução das 
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suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos concretos para a 
reflexão e adequação da sua intervenção educativa.  

 

Na educação pré-escolar, a avaliação formativa está presente ao longo de todo o processo 

educativo, sendo necessário haver evidências sólidas da aprendizagem das crianças e que 

traduzam de forma holística o seu desenvolvimento integral. Neste sentido, importa que os 

educadores de infância efetuem boas avaliações através do uso de diferentes técnicas como refere 

Zabalza (1992, p.219) para ser um bom professor à altura da época, capaz de responder 

satisfatoriamente às necessidades que a escola deve satisfazer, e inquieto a nível profissional, tem 

que ser capaz de proceder a boas avaliações e dispor de um amplo repertório de técnicas para as 

efetuar. 

Os dados recolhidos através dos diferentes instrumentos de avaliação permitem aos 

educadores analisar e interpretar as práticas educativas e todo o processo de ensino/aprendizagem 

de modo a planearem, ajustarem e/ou modificarem as atividades numa perspetiva diferenciada. 

Segundo Spodek e Saracho (1998, p.204) os registos são importantes não somente para a tomada 

de decisões, mas também como uma forma dos professores justificarem suas decisões perante os 

outros. Na linha de Fisher (2004, pp.37-39) o educador deverá estabelecer critérios de orientação 

de avaliação e da utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados que 

possibilitem sistematizar, organizar e analisar a informação recolhida. Os instrumentos de avaliação 

surgem nos contextos de educação pré-escolar quer “seja para produzir observações, seja para as 

analisar e interpretar, seja para comunicar o juízo formulado” (Hadji, 1994, p.162). 

Assumindo a avaliação na educação pré-escolar uma função marcadamente formativa, a 

sua principal preocupação está centrada no processo mais do que nos produtos, isto porque se 

preconiza apreciar e registar os progressos das crianças e as aprendizagens que estas vão 

evidenciando. Segundo Pacheco (1995, p.119) na avaliação formativa, procurar-se-á formalizar esta 

avaliação informal com o recurso a registos estruturados de observação que possibilitem um 

professor, sempre que isso se torne necessário, seja capaz de fazer o diagnóstico de um dos seus 

alunos, com a descrição do grau de domínio das diversas competências que lhe são exigidas.   

Na educação pré-escolar, para além da observação naturalista, direta e sistemática, das 

entrevistas e portefólios emergem, ainda, outros instrumentos de avaliação, apresentados em forma 

de escalas, que se assumem como práticas avaliativas utilizadas em muitos contextos educativos. 

Algumas destas escalas encontram-se associadas a alguns modelos curriculares preconizados para 

a educação pré-escolar servindo-lhes de suporte de avaliação. Neste sentido, segue-se uma 
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pequena abordagem dos instrumentos de avaliação mais adequados à avaliação das crianças e do 

contexto educativo: a observação; as entrevistas; o portefólio; o PIP (Perfil de Implementação do 

Programa); o COR (Child Observation Record); a EEA (Escala de Empenhamento do Adulto); a EEC 

(Escala de Envolvimento da Criança); a ECERS (Early Childhood Environement Rating Scale), a 

Target (Ficha de Observação das Oportunidades Educativas das Crianças) e o SAC (Sistema de 

Acompanhamento de Crianças).     

 A observação 

As informações recolhidas através da observação assumem um pilar central de todo o 

trabalho a desenvolver pelos educadores, sendo considerada por Sanches (2003, p.118) a técnica 

utilizada com mais frequência pelos educadores de infância, ainda que muitas vezes usada 

intuitivamente. Importa, por isso, delinear o campo de ação, isto é, o que merece ser observado, 

que importância se deve conceder aos dados observados e que papel podem desempenhar os 

sujeitos observados. Neste sentido, Parente (2002, p.167) refere que a observação é “um processo 

básico da ciência que pode assumir diferentes formatos, variando entre a observação mais 

estruturada e controlada que suporta o método experimental e a observação não estruturada e 

naturalista que suporta os métodos etnográficos. Os diferentes formatos proporcionam diferentes 

lentes de leitura dos fenómenos observados”. 

Segundo Zabalza (1992, p.250) existem diferentes tipos de observação: naturalista, 

ocasional e sistemática assumindo esta última uma maior apropriação ao contexto de jardim-de-

infância por ser “realizada através de instrumentos adaptados intencionalmente para a análise e 

valoração das condutas” (Zabalza, 1992, p.250). A observação sistemática, ao ser planeada 

convenientemente, assume-se como um instrumento que permite recolher informação sobre a 

criança no seu contexto natural, o jardim-de-infância. 

Na educação de infância a informação recolhida através da observação direta pode 

assumir ainda diversas formas de registo, tais como “descrições diárias, registos de incidentes 

críticos, registo contínuo, amostragem por intervalos de tempo, amostragem de acontecimentos, 

listas de verificação ou controlo, escalas de estimação” (Parente, 2002, p.180). 

Descrições diárias  

Este tipo de observação consiste na realização de registos diários que relatam e 

descrevem aquilo que se vai passando no contexto jardim-de-infância, de forma mais ou menos 

breve, detalhada e compreensiva. As descrições diárias sistematicamente realizadas no contexto 

natural podem documentar mudanças ao nível do crescimento, do comportamento e do 
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desenvolvimento e fornecerem importantes contributos pra melhor se compreender o 

desenvolvimento humano e identificar padrões significativos do desenvolvimento (Parente, 2002, 

p.180). As descrições diárias, ao serem realizadas de forma contínua ao longo do tempo, permitem 

compreender detalhadamente o desenvolvimento e/ou a aprendizagem observada.  

Registo dos incidentes críticos 

Nestes registos descreve-se, em forma de narrativa, um incidente ou comportamento 

considerado significativo de uma forma factual e objetiva relatando o que aconteceu, quando, onde 

e como o que foi dito e feito. O registo deve ser feito, de forma breve, mediante a situação 

comportamental observada e área de desenvolvimento a avaliar. Cada registo deverá: 1) descrever 

somente um incidente/acontecimento/comportamento observado; 2) ser registado no momento; 3) 

ser o mais exato, objetivo e completo possível; 4) incluir verbalizações da criança e de outras 

pessoas envolvidas na situação; e 5) incluir a data, o lugar, o dia ou momento do dia pois na 

perspetiva de Spodek e Saracho (1998, p.198), as observações devem registar informações 

pertinentes, tais como a data, a hora do dia, os intervalos de tempo, o local de observação e outras 

informações que possam ter um significado específico na situação – o clima, alguma caraterística 

desagradável do ambiente ou eventos incidentais.  

Registo contínuo 

Consiste no relato narrativo e contínuo de um dado comportamento, acontecimento e/ou 

situação, registada de forma sequencial, conforme o sentido da sua ocorrência. É um tipo de 

observação pormenorizada que relata com exatidão e sem interpretações o que se viu e ouviu, pois 

“o observador tenta registar tudo o que sucede durante um determinado período, incluindo 

informações sobre o contexto e sobre as pessoas envolvidas” (Parente, 2002, p.183).    

Amostragem temporal ou amostragem por intervalos de tempo 

É uma forma de observação que permite observar a frequência de um comportamento 

específico de uma criança ou grupo, isto é, regista a presença ou ausência desse comportamento 

durante intervalos de tempo regulares. Os intervalos de tempo podem variar em intervalos de alguns 

segundos ou minutos, sendo o mais frequente 1-5 minutos. Neste tipo de observação, preconiza-se 

a frequência do comportamento e não o comportamento em si ou as suas causas.    

Amostragem de acontecimentos 

Neste tipo de observação, o observador define o comportamento a observar e só depois 

regista todos os exemplos ou ocorrências que se prendem com esse mesmo comportamento. O tipo 

de registo efetuado pode ser através da descrição narrativa, ou através de marcas de verificação. 
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Para Parente (2002, p.186) esta forma de observação é particularmente útil para determinar a 

frequência de comportamentos que ocorrem poucas vezes, ou mesmo episodicamente.    

Listas de verificação ou de controlo 

As listas de verificação ou de controlo são, segundo Parente (2002), listas de traços 

específicos ou comportamentos agrupados numa ordem lógica. O observador focaliza a sua atenção 

num determinado item, assinalando na lista a sua presença ou ausência. Os itens que o observador 

não vê ficam em branco ou, no caso de não ter oportunidade de observá-los, faz referência à falta 

de oportunidade. 

Os itens da lista de verificação devem ser: claros, curtos, descritivos e compreensíveis; 

objetivos e ter uma estrutura similar quanto à construção e apresentação e representativos dos 

comportamentos das crianças que se pretende observar mas sem os incluir.          

Escalas de estimação  

As escalas de estimação são semelhantes às listas de verificação ou de controlo, tendo a 

diferenciá-las, a existência de uma escala graduada que vai de um nível mais baixo até a um nível 

mais elevado, na qual o observador “aprecia e situa cada comportamento num determinado ponto 

da escala” (Parente, 2002, p.188). 

Considerada como um elemento fundamental de avaliação educacional, a observação é 

um instrumento de avaliação muito utilizado na educação pré-escolar, tal como refere Parente 

(2002, p.168), 

só a observação direta, consistentemente realizada durante períodos de tempo prolongados e 
enquanto as crianças estão envolvidas nas atividades típicas da classe, poderá permitir obter 
dados precisos sobre aquilo que a criança faz e sobre aquilo que a criança não faz. Só a 
observação consistentemente realizada poderá permitir obter informações sobre os interesses 
e necessidades das crianças; só a observação sistematicamente realizada permitirá obter 
dados exatos, precisos e significativos, capazes de informar o professor ou educador sobre as 
necessárias modificações a implementar (Parente, 2002, p.168). 

 

Ao conjunto de registos de observação apresentados anteriormente, importa acrescentar 

as grelhas de observação como um tipo de registo que permite ao educador registar a frequência 

com que ocorrem os comportamentos e observar a sua progressão. Este instrumento é preenchido 

em simultâneo com o decurso da ação, pelo que nem sempre se torna fácil a sua utilização 

(Sanches, 2003, p.119). Para Méndez (2002, p.114), a observação assume um sentido de 

avaliação informal permitindo que cada um faça uma apreciação daquilo que vê. Por isso, para se  

conduzir um processo de observação capaz de reunir critérios de objetividade, credibilidade, 
validade e fidelidade, o observador tem que estar consciente da seletividade da perceção 
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humana e consciente de que aquilo que um observador vê depende de fatores como as 
opções teóricas do observador, os seus interesses e tendências e também a sua formação e 
treino ao nível da observação (Parente, 2002, p.173).   

 

 As entrevistas 

A entrevista processa-se através do diálogo entre crianças e educadores permitindo aos 

educadores compreenderem o pensamento, o desempenho e atitudes das próprias crianças. Trata-

se de uma forma de obter informação acerca do desenvolvimento geral das crianças a partir do seu 

ponto de vista. No entanto, segundo Sanches (2003, p.119) é frequente, no pré-escolar, as 

entrevistas serem dirigidas aos pais para a recolha de informações que as crianças, devido à sua 

pouca idade, são incapazes de fornecer. Quer sejam dirigidas às crianças, ou aos pais, mais ou 

menos estruturadas, as entrevistas devem, em todos os casos, ser planificadas.     

  

 O portefólio 

O termo portefólio deriva do italiano “portaflogio” que significa “recipiente onde se 

guardam folhas soltas”. O termo portefólio começou por ser utilizado no mundo artístico sob a 

forma de coleções e álbuns de diversa natureza, no entanto na área da educação e segundo 

Bernardes e Miranda (2003, p.17) “o portefólio do aluno pode ser visto como uma coleção 

significativa dos trabalhos do seu autor que ilustram os seus esforços, os seus progressos e as suas 

realizações num ou em diferentes domínios”. Sá-Chaves (2000, p.9) afirma que o uso de portefólios 

em educação constitui uma estratégia, que tem vindo a procurar corresponder à necessidade de 

aprofundar o conhecimento sobre a relação ensino-aprendizagem, de modo a assegurar-lhe uma 

cada vez melhor compreensão e, desse modo, mais elevados índices de qualidade. Apesar das 

múltiplas aceções em torno do conceito, os portefólios oferecem às crianças a oportunidade de 

registarem, de modo contínuo, experiências e êxitos significativos, proporcionando-lhe um papel 

ativo na construção do seu portefólio e, consequentemente, na sua própria avaliação. Villas Boas 

(2006, p.38) refere que ao envolver-se na construção do portefólio “o aluno percebe que o trabalho 

escolar lhe pertence; portanto, cabe-lhe assumir a responsabilidade pela sua execução”.  

Os portefólios documentam evidências de natureza diversa sendo considerados por 

Spodek e Saracho (1998, p.203) “mostruários inestimáveis dos trabalhos das crianças” que para 

além de avaliarem o progresso das crianças permitem aos educadores enxergar a amplitude do seu 

trabalho, de uma fora única. Portanto, o portefólio mostra claramente aquilo que o aluno aprendeu 

e como se processou essa aprendizagem. Neste sentido, Sanches (2003, p.119) afirma que “é 
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através da recolha e seleção de trabalhos diversificados que o portefólio de cada criança vai sendo 

construído, devendo proporcionar-lhe uma visão alargada e pormenorizada das diferentes 

componentes do seu desenvolvimento e ilustrar o percurso de aprendizagem percorrido, os 

progressos e as dificuldades manifestadas”. Trata-se, assim, de um instrumento que espelha 

evidências sobre a aprendizagem das crianças, permitindo documentar toda a intencionalidade do 

processo educativo e envolvendo, de forma ativa e participada, os intervenientes que dele fazem 

parte – crianças e educadores. Segundo o Ministério da Educação (2002, p.25) a intencionalidade 

educativa caracteriza-se pela intervenção profissional do educador nas diferentes etapas interligadas 

entre si (observar, planear, articular, agir, avaliar e comunicar) e o portefólio assume-se como um 

instrumento que permite observar, documentar, analisar, avaliar, planear, comunicar e articular 

essas mesmas etapas. Os elementos escolhidos para figurarem no portefólio são sempre 

selecionados em função de finalidades visadas pela aprendizagem, bem como de critérios 

predeterminados e negociados com os alunos (Bernardes & Miranda, 2003, p.18). Neste sentido, 

quando estes instrumentos de avaliação estão terminados constituem 

 peças únicas, cuja singularidade se traduz no caráter particular das vivências nele descritas 
e refletidas, no quadro de referências pessoais que balizou tal reflexão, no leque de 
interpretações que conjuntamente, supervisor e supervisionado souberam tecer no estilo 
pessoal que, a cada qual, permitiu crescer, para que, naturalmente pudessem vir a afastar-se 
(Sá-Chaves, 2000, p.16).   

 

 O Perfil de Implementação do Programa5 - PIP 

O instrumento designado PIP foi desenvolvido pela Fundação High-Scope com o objetivo 

de medir a implementação da qualidade nas salas que praticam o modelo High-Scope. Este 

instrumento organiza-se em quatro secções estruturadas de forma lógica e clara: 1) o espaço físico; 

2) a rotina diária; 3) a interação adulto-criança e 4) a interação adulto-adulto. 

A secção do espaço físico permite avaliar os espaços da sala, a segurança, os materiais e 

a conservação destes. A parte da rotina diária verifica se as rotinas estão ou não implementadas, se 

traduzem tempos adequados, estratégias de planificação em grande e pequeno grupo e o equilíbrio 

das atividades. A secção da interação adulto-criança averigua as estratégias de comunicação 

utilizadas, a participação do adulto no jogo da criança, o equilíbrio entre as falas do adulto e as falas 

da criança, o encorajamento, os comportamentos e a perceção do grande e do pequeno grupo. 

Finalmente, a secção da interação adulto-adulto verifica a existência, ou não, de trabalho em 

equipa, registos de observação das crianças, relação com os pais, formação contínua. 

                                                 
5 Anexo 1 – Instrumento de avaliação - PIP 
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Após um estudo, no âmbito do Projeto Infância, em torno da utilidade do PIP, constatou-se 

que “a utilização de um instrumento desta natureza permite às profissionais referir os processos de 

aprendizagem da criança ao contexto educativo, caminhando de um entendimento muito 

indiferenciado da aprendizagem a um entendimento muito mais diferenciado” (Oliveira-Formosinho, 

2002, p.156).     

      

 
 O Child Observation Record6 - COR 

O Child Observation Record (COR) é um instrumento de avaliação desenvolvido pela 

Fundação High/Scope, sendo normalmente utilizado pelo currículo High/Scope. Toda a avaliação é 

baseada, fundamentalmente, no conjunto de observações e registos dos episódios relevantes, 

realizados diariamente, quando as crianças desenvolvem as suas atividades mas, também, em 

elementos como mostras do seu trabalho: desenhos, construções, histórias, canções, etc. (Parente, 

1998, p.210). 

O COR organiza-se em seis categorias: 1) Iniciativa; 2) Relações sociais; 3) Representação 

criativa; 4) Música e movimento, 5) Linguagem e competência na leitura e na escrita; 6) Lógica e 

matemática e cada categoria inclui de três a oito itens, com um total de 30 dimensões. Para cada 

dimensão são definidos comportamentos típicos, numerados de um a cinco, correspondendo cada 

um deles a níveis diferentes e sucessivos de desenvolvimento. 

A iniciativa é a “capacidade da criança para iniciar e seguir o desenrolar de tarefas. É o 

poder de fazer e de conduzir escolhas e decisões” (Oliveira-Formosinho, 2002, p.190). A categoria 

das relações sociais refere-se ao conjunto de relações e interações que a criança estabelece no 

contexto educativo com os pares e adultos. A representação criativa tem a ver com observação das 

representações que as crianças fazem nas construções, jogos, desenhos e pinturas, isto é, permite 

ver as experiências que estas vivenciam. A categoria música e movimento refere-se à diversidade de 

formas de movimento que a criança vai experienciando no seu dia-a-dia, permitindo-lhe a aquisições 

sociais e cognitivas. A categoria da linguagem e competência de leitura e escrita engloba e avalia as 

capacidades das crianças ao nível das capacidades linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever. Para 

Oliveira-Formosinho (2002, p.191) esta categoria “refere-se à possibilidade de a criança falar sobre 

o que está a fazer, sobre o que sente, ouvir e contar histórias, cantar canções, etc., tornando-se 

mais consciente das suas descobertas e portanto mais capaz de aplicar os saberes dessas 

                                                 
6 Anexo 2 – Instrumento de avaliação - COR 
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descobertas a outras situações”. Finalmente, a categoria da lógica e matemática engloba as 

capacidades que a criança desenvolve nas áreas da classificação, seriação, número, espaço e 

tempo.  

Para Oliveira-Formosinho (2002, p.193) a finalidade deste instrumento de avaliação é, 

portanto, fornecer um conjunto de medidas eficazes para o desenvolvimento das crianças, úteis 

para os educadores, para os pais e para a comunidade em geral.        

 

 Escala de Empenhamento do Adulto7 - EEA 

A Escala de Empenhamento do Adulto baseia-se no pressuposto que a qualidade das 

interações entre o educador e a criança são um fator crítico na eficácia das experiências de 

aprendizagem (Bertram & Pascal, 1999, p.137). Esta escala foi criada por Ferre Laevers em 1996 e 

posteriormente adaptada por Pascal e Bertram em 2000, sendo que a qualidade das interações 

entre os adultos e as crianças se define através de três elementos-chave: 1) Sensibilidade, 2) 

Estimulação e 3) Autonomia. A sensibilidade diz respeito à “atenção e cuidado que o adulto 

demonstra para com os sentimentos e bem-estar emocional da criança incluindo, também, a 

sinceridade, empatia, capacidade de resposta e afetividade” (Bertram & Pascal, 1999, p.136). A 

estimulação refere-se ao “modo como o adulto concretiza a sua intervenção no processo de 

aprendizagem e o conteúdo dessa intervenção” (Bertram & Pascal, 1999, p.136). A autonomia 

enfatiza “o grau de liberdade que o adulto concede à criança para experimentar, imitir juízos, 

escolher as atividades e expressar ideias e opiniões e engloba também o modo como o adulto lida 

com os conflitos, as regras e os problemas de comportamento (Bertram & Pascal, 1999, p.136). 

Cada categoria é assinalada numa escala de 1 a 5, de acordo com o estilo ou as atitudes 

observadas, ou seja, “cada ponto da escala reflete o grau em que as ações observadas traduzem 

atitudes de apoio à aprendizagem das crianças” (Bertram & Pascal, 1999, p.138). As observações 

classificadas ao nível 1 representam um estilo totalmente não facilitador e as classificações ao nível 

5 um estilo facilitador. A pontuação ao nível 3 representa um estilo de interação neutro (Oliveira-

Formosinho, 2009, p.164). Estes dados obtidos são registados em folhas próprias sendo, 

posteriormente, analisados e refletidos por toda a equipa e apresentados num relatório de 

avaliação. A Escala de Empenhamento do Adulto baseia-se na noção de que o estilo de interações 

entre o educador e a criança é um fator crítico na eficácia da experiência de aprendizagem. Foca, 

em particular, a sensibilidade dos adultos para com as crianças, o estilo de estimulação utilizado e 

                                                 
7 Anexo 3 – Instrumento de avaliação - EEA 
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o grau de autonomia que proporcionam às crianças (Bertram & Pascal, 1999, p.57). A par da 

Escala de Envolvimento da Criança, este instrumento de avaliação é adotado pelo Projeto DQP 

(Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias), que preconiza uma avaliação de qualidade para os 

contextos de creche e jardim-de-infância.   

    

 Escala de Envolvimento da Criança8 - EEC 

A Escala de Envolvimento da Criança (EEC), tal como o nome indica, é uma escala que 

avalia o envolvimento da criança numa determinada tarefa ou atividade. À semelhança da EEA, foi 

criada por Ferre Laevers em 1996. Para Pascal e Bertram (1999, p.128) o envolvimento é “uma 

qualidade da atividade humana que pode ser reconhecida pela concentração e persistência sendo 

caraterizada pela motivação, fascinação, abertura aos estímulos e intensidade da experiência, tanto 

ao nível físico como cognitivo e ainda por uma profunda satisfação e forte fluxo de energia”. A 

criança é observada ao longo do seu processo de aprendizagem, apresentando sinais evidentes de 

maior ou menor grau, que permitem definir e caraterizar o seu nível de envolvimento. Pascal e 

Bertram (1999, p.128) referem que o envolvimento não ocorre quando as atividades são demasiado 

fáceis ou demasiado difíceis. Para haver envolvimento, a criança tem de funcionar no limite das 

suas capacidades, ou seja, na zona de desenvolvimento próximo. Os indicadores de envolvimento 

da criança são nove: 1) Concentração; 2) Energia; 3) Criatividade; 4) Expressão Facial e Postura; 5) 

Persistência; 6) Precisão; 7) Tempo de reação; 8) Linguagem e 9) Satisfação. Os níveis de 

envolvimento têm uma escala de cinco pontos, assim distribuídos: Nível 1 – Sem atividade; Nível 2 

– Atividade frequentemente interrompida; Nível 3 – Atividade quase contínua; Nível 4 – Atividade 

contínua com momentos de grande intensidade e Nível 5 – Atividade intensa prolongada. 

Os indicadores utilizados por esta escala vão permitir observar e avaliar o nível de 

envolvimento das crianças numa determinada tarefa ou atividade evidenciando aos educadores a 

qualidade e eficácia dessa experiência de aprendizagem. A Escala de Envolvimento da Criança é um 

instrumento de observação que se destina a medir o nível de envolvimento da criança na ação. É 

particularmente interessante porque se centra na criança e mede os processos e não só os 

resultados da aprendizagem (Bertram & Pascal, 1999, p.57). A par da Escala de Empenhamento do 

Adulto, este instrumento de avaliação é adotado pelo Projeto DQP (Desenvolvendo a Qualidade em 

Parcerias), que preconiza uma avaliação de qualidade para os contextos de creche e jardim-de-

infância. 

                                                 
8 Anexo 4 – Instrumento de Avaliação - EEC 
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 Early Childhood Environement Rating Scale - ECERS 

A ECERS é uma escala de avaliação do ambiente educativo em educação de infância, que 

nos dá uma perspetiva da qualidade de cada jardim-de-infância, tendo  sido criada em 1980 por T. 

Harms e R. Clifford (Ministério da Educação, 1998, p.59). A ECERS é constituída por sete 

subescalas separadas: 1) Rotinas e cuidados pessoais; 2) Materiais e mobiliário; 3) Experiências de 

linguagem e raciocínio; 4) Atividades de motricidade grosas e fina; 5) Atividades criativas; 6) 

Desenvolvimento social e 7) Necessidades dos adultos. Os educadores observam o ambiente 

educativo e avaliam “cada um dos 37 itens da escala, classificando-os desse 1 (inadequado) até 7 

(excelente), a partir de critérios e padrões indicados. Também há um espaço na escala reservado 

para os comentários dos professores” (Spodek & Saracho, 1998, p.190).  

A utilização deste instrumento pretende avaliar a qualidade do contexto educativo, 

servindo os resultados para apropriá-lo às necessidades e interesses das crianças, uma vez que a 

criança e o contexto são objetos interdependentes estando intrinsecamente ligados entre si. Para 

além de constituir um instrumento de avaliação, é também um meio de autoavaliação e 

monitorização, que permite melhorar os programas no sentido de adequar a qualidade das 

respostas educativas. 

 

 Escala de Target (Ficha de observação das oportunidades educativas das crianças)9   

 
A Escala de Target (criança alvo) constitui um instrumento de avaliação, que permite 

recolher informações acerca das crianças durante os tempos de rotina diária, proporcionando aos 

educadores uma visão holística sobre a forma como decorreu o dia da criança. A recolha de dados, 

utilizando este instrumento de observação constitui “um meio para avaliar as mudanças que se vão 

operando à medida que um projeto avança” (Bertram & Pascal, 1999, pp. 56-57) tendo como 

objetivo primordial compreender o quotidiano da criança. Segundo Bertram e Pascal (1999, p.117) 

esta técnica dá informação sobre as experiências de aprendizagem, o nível de escolha 

proporcionada às crianças, o seu envolvimento, as formas de organização do grupo e os modos 

predominantes de interação entre as crianças e adultos.  

A Escala de Target apresenta-se como uma ficha de observação com os seguintes passos: 

1) identificar as crianças a observar, tendo em conta o género, a etnia, idade, etc.; 2) observar a 

criança durante 5 minutos; 3) seguir a criança durante duas sessões, em diferentes dias incluindo, 

                                                 
9 Anexo 5 – Instrumento de avaliação – Escala de Target 
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se possível, períodos da manhã e da tarde; 4) fazer duas observações por criança, por 

período/sessão, num total de 4 observações por criança; 5) registar as observações na Ficha de 

Observação e 6) utilizar uma ficha de registo diferente para cada uma das observações. 

Segundo Bertram e Pascal (1999, p.118) para o preenchimento da Ficha de Observação 

regista-se, em cada ficha, o nome do estabelecimento, o nome do observador, a data, o nome, o 

sexo e a idade da criança, aponta-se o número de crianças e de adultos presentes na sala e 

assinala-se, com um círculo, o nível predominante de escolha da criança. Os níveis de iniciativa da 

criança são definidos da seguinte forma: Nível 1 – Não é dada escolha à criança que tem de fazer a 

atividade proposta; Nível 2 – É oferecido um número limitado de escolhas entre determinadas 

atividades; Nível 3 – Há algumas atividades que não podem ser escolhidas e Nível 4 – É dada total 

liberdade de escolha.  

É, ainda, relevante apontar a hora em que é realizada a observação e descrever a 

atividade, isto é, tomar notas sobre a atividade em que a criança está envolvida ao longo do período 

de observação, incluindo as interações que se tornam dominantes. Por outro lado, o observador 

deve assinalar a situação em que a criança se encontra, seguindo os seguintes códigos: Grande 

Grupo (GG); Pequeno Grupo (PG); Par (P), Individual (I) e em termos de experiências de 

aprendizagem deve assinalar, com um círculo, as experiências de aprendizagem que a criança está 

a fazer nas diferentes áreas de conteúdo das OCEPE: Área de formação pessoal e social, Área de 

expressão e comunicação e Área de conhecimento do mundo.  

O nível de envolvimento é avaliado em cinco níveis distintos: Nível 1 – Ausência de 

atividade; Nível 2 – Atividade frequentemente interrompida; Nível 3 – Atividade mais ou menos 

contínua; Nível 4 – Atividade com momentos intensos e Nível 5 – Atividade intensa mantida.  

A interação pode ser verbal ou não-verbal. Assim, durante o período de observação, as 

interações podem ocorrer de diferentes formas, conforme as designações que se seguem: CA ←→ 

A Interação equilibrada entre criança-alvo e adulto; CA ←→  C Interação equilibrada entre criança-

alvo e criança; CA → A Criança-alvo interage com o adulto; CA → C Criança-alvo interage com 

outra criança; CA → GC Criança-alvo interage com um grupo de crianças; A → CA Adulto interage 

com criança-alvo; C → CA Outra criança interage com a criança-alvo; → CA ← Criança-alvo fala 

consigo própria; CA Ausência de interação; GC → CA Grupo de crianças interage com criança-alvo; 

CA ←→ GC Interação equilibrada criança-alvo grupo de crianças 
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A Escala de Target permite observar, também, crianças com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE) contendo, para tal uma observação adicional de dois minutos.  

Todos os dados decorrentes destas observações são sujeitos a uma análise pois, segundo 

Bertram e Pascal (1999, p.120), as análises são realizadas sobre os totais de todas as observações 

feitas às crianças, sendo os totais apresentados sob a forma de gráficos de barras. Os níveis que 

correspondem a cada gráfico de barras são o nível de iniciativa, as experiências de aprendizagem, a 

interação e o envolvimento. Quando existem crianças com NEE no grupo, os gráficos são feitos em 

separado havendo, posteriormente, uma comparação entre os totais obtidos. A utilização da Target 

(Criança-alvo) fornece-nos informação sobre as experiências de aprendizagem, as oportunidades de 

escolha proporcionadas às crianças, o seu envolvimento, as formas de organização do grupo e os 

modos predominantes da interação criança/adulto (Oliveira-Formosinho, 2009, p.292).      

 
 Sistema de Acompanhamento de Crianças – SAC 

Um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveu o projeto Sistema de 

Acompanhamento de Crianças (SAC) baseando-se na abordagem experiencial e no trabalho 

desenvolvido por Ferre Laevers. A experiência interna da criança surge como a base da educação 

experiencial e a sensibilidade, a autonomia e a estimulação os pilares que sustentam o pensamento 

de Laevers. A avaliação do bem-estar emocional e a avaliação da implicação experienciada pelas 

crianças traduzem “a maneira mais económica e conclusiva para avaliar a qualidade em qualquer 

contexto de ensino” (Portugal & Laevers, 2010, p.20). Assim, promover o bem-estar da criança leva 

ao objetivo primordial da educação pré-escolar que é o desenvolvimento pessoal e social.     

Assumindo a linha concetual de Vygotsky, o SAC “estrutura-se em torno do princípio de 

que a avaliação deve ser processual e tornar possível o desenvolvimento de práticas orientadas não 

apenas pelos futuros benefícios ou efeitos, mas também pela atual qualidade de vida das crianças” 

(Portugal & Laevers, 2010, p.10).  

O SAC emerge como um instrumento de apoio à prática pedagógica que procura agilizar a 

relação entre a observação, a avaliação e o desenvolvimento curricular, assegurando uma avaliação 

que se pretende ser autêntica e dinâmica.  

O SAC encontra-se organizado em três fases. A primeira diz respeito à fase diagnóstica, 

em que se procede à observação e avaliação geral do grupo de crianças, ou individualmente, 

considerando os níveis de implicação e bem-estar emocional das crianças, identificando aquelas 

que apresentam algumas preocupações, isto é, níveis de implicação e bem-estar emocional mais 
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baixo. Por outro lado, esta avaliação pode ser feita através da Ficha Geral do Grupo, Ficha 1g, a 

qual ajuda o educador a efetuar um diagnóstico geral do grupo a partir dos níveis de implicação e 

bem-estar emocional e, também, através da Ficha de Avaliação Individualizada, Ficha 1i, que pode 

ser usada pelo educador em diferentes momentos de avaliação (diagnóstica, intermédia, final) para 

fornecer informação global acerca das aprendizagens das crianças e de aspetos de desenvolvimento 

mais significativo, realçando a sua evolução e progressos. 

A segunda fase “inclui análise, reflexão e conclusão sobre a avaliação geral, em função de 

duas abordagens: uma dirigida ao contexto educativo e grupo em geral (g) e outra dirigida a 

crianças individuais (i)” (Portugal & Laevers, 2010, p.81). Para esta fase de análise e reflexão 

existem duas fichas específicas, nomeadamente, a Ficha 2g – Análise e reflexão em torno do grupo 

e do contexto e a Ficha 2i – Análise e reflexão individualizada das crianças. Estas duas fichas fazem 

uma abordagem ao contexto, ao grupo e individualmente, permitindo identificar situações ou 

problemas que suscitem preocupações e que mereçam ser solucionadas por parte do educador. 

A terceira e última fase deste instrumento consiste na definição de objetivos e de 

iniciativas para o grupo em geral e, para algumas crianças em particular, em função das análises 

feitas anteriormente. Nesta fase emergem a ficha 3g, referente à definição de objetivos e iniciativas 

dirigidas ao grupo/contexto educativo e a ficha 3i referente à definição de objetivos e iniciativas 

individualizadas, que ajudam a definir os objetivos e iniciativas futuras.  

A escala de avaliação do bem-estar emocional apresenta cinco níveis, em que o nível mais 

baixo indica que as crianças não se sentem bem emocionalmente e o nível mais alto indica que as 

crianças se sentem bem consigo próprias e com os outros. A escala de envolvimento/implicação 

das crianças permite aos educadores observar e avaliar, através de uma escala de cinco níveis de 

bem-estar emocional, considerando-se que no nível mais baixo a criança está mentalmente ausente 

e, no nível mais alto, a criança envolve-se totalmente e expressa muita concentração.  

Do ponto de vista da avaliação do desenvolvimento de competências, o SAC permite 

perceber de forma holística a forma como a criança está nas diferentes áreas desenvolvimentais, 

isto é, permite compreender e aprofundar a implicação e o bem-estar emocional da criança, o 

currículo, as áreas de conteúdo, para além de integrar a observação, a escuta ativa, a reflexão, 

avaliação e o desenvolvimento curricular. Segundo Portugal e Laevers (2010, p.142) o SAC 

“fundamenta a ideia de que a sua utilização parece dar uma maior consistência, continuidade e 

coerência ao desenvolvimento do currículo”. 
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CAPÍTULO V – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
 

A metodologia está para a investigação como o sujeito está para o conhecimento. 
Nesse espírito, a metodologia não substitui o investigador ou a investigadora; proporciona-

lhe, no entanto, meios para empreender uma investigação  (Deshaies, 1997, p.25). 
  

No decurso deste capítulo, tecemos algumas considerações gerais sobre o estudo, para 

apresentar as linhas metodológicas que nortearam esta investigação.  

Começamos por apresentar a natureza do estudo, que assume uma abordagem 

qualitativa, bem como as razões que justificaram esta opção, para passar, de seguida, à 

apresentação da problemática de investigação e dos objetivos que serviram de fio condutor a todo 

este percurso. De seguida, expomos o plano da investigação, a caraterização dos intervenientes, 

bem como as técnicas e instrumentos de recolha e análise dos dados. Para finalizar, abordamos 

algumas questões de natureza ética que os investigadores terão que considerar ao longo de um 

trabalho desta natureza.  

  
5.1. Natureza do estudo: abordagem qualitativa 

A investigação qualitativa está vocacionada para a análise de casos concretos, nas suas 
particularidades de tempo e de espaço, partindo das manifestações e atividades das 

pessoas nos seus contextos próprios (Flick, 2005, p.13). 
 

Na investigação em educação, os investigadores posicionam-se de forma divergente 

conforme as metodologias adotadas para o desenvolvimento do seu estudo. Os defensores das 

metodologias quantitativas sustentam as suas bases no paradigma positivista e os defensores das 

metodologias qualitativas defendem os seus métodos centrados no paradigma interpretativo.  

Do ponto de vista concetual, a perspetiva quantitativa centra-se, segundo Coutinho (2011, 

p.24) na análise de factos e fenómenos observáveis e na medição/avaliação de em variáveis 

comportamentais e/ou socio efetivas passíveis de serem medidas, comparadas e/ou relacionadas 

no decurso do processo da investigação empírica. Nesta linha de investigação, os estudos baseiam-

se num plano de investigação pré-determinado, estruturado, formal, detalhado e estático havendo 

um distanciamento e uma separação entre o investigador e o investigado. A investigação é baseada 

na teoria consistindo, na maior parte das vezes, em testar, verificar, comprovar teorias e hipóteses 

face a uma realidade única e objetiva. A amostra é significativa, representativa, estratificada e pode 

assumir grandes amplitudes, sendo os resultados, suscetíveis de generalização, isto é, universais e 

independentes do contexto do estudo.  
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A perspetiva qualitativa surge na sequência das críticas ao positivismo de Augusto Comte 

e inscreve-se no campo da investigação em educação sob “muitas formas e é conduzida em 

múltiplos contextos” (Bodgan & Biklen, 1994, p.16) assumindo como raízes filosóficas a 

fenomenologia, o interacionismo simbólico e a etnometodologia. Do ponto de vista concetual, na 

abordagem qualitativa “o objeto de estudo na investigação não são os comportamentos, mas as 

intenções e situações, ou seja, trata-se de investigar ideias, de descobrir significados nas ações 

individuais e nas interações sociais a partir da perspetiva dos atores intervenientes no processo” 

(Coutinho, 2011, p.26).  

No decurso dos anos sessenta, os problemas educativos reavivaram o interesse pela 

investigação qualitativa e tornaram os investigadores educacionais mais sensíveis a este tipo de 

abordagem (Bodgan & Biklen, 1994, p.36) assumindo, na perspetiva destes autores, as seguintes 

caraterísticas: na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo 

o investigador o instrumento principal; a investigação qualitativa é descritiva; os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 

os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa. 

Com base nestas caraterísticas, os autores privilegiam a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos de investigação, nos seus contextos ecológicos 

naturais. A palavra escrita assume particular importância tanto para o registo de dados como para a 

disseminação dos resultados. Não se recolhem dados para confirmar hipóteses, mas constroem-se 

as abstrações à medida que os dados se vão recolhendo e se vão agrupando. Assim, os 

“investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que lhes permitam tomar em 

consideração as experiências do ponto de vista do informador” (Bodgan & Biklen, 1994, p.51). O 

investigador surge “emerso” na situação ou fenómeno recolhendo os dados através do contato 

direto com a realidade que pretende descobrir e compreender. 

Por isso, para uma melhor compreensão desta metodologia resumimos no quadro 5, as 

suas principais caraterísticas. 
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Caraterísticas da Abordagem Qualitativa 

Afiliação teórica - Interação simbólica 
- Etnometodologia  
- Fenomenologia  

Objetivos - Desenvolver conceitos sensíveis 
- Descrever realidades múltiplas 
- Teoria fundamentada 
- Desenvolver a compreensão  
- Compreender fenómenos sociais do ponto de vista dos participantes   

Dados  - Descritivos 
- Documentos pessoais 
- Notas de campo 
- Fotografias 
- O discurso dos sujeitos 
- Documentos oficiais e outros 

Análise de dados - Contínua 
- Modelos, temas, conceitos 
- Método comparativo constante 
- Indução analítica 
- Método comparativo constante 

Técnicas ou métodos  - Observação 
- Estudo de documentos vários 
- Observação participante 
- Entrevista aberta 

Amostra - Pequena 
- Não representativa 
- Amostra teórica 

Instrumentos  - Gravador 
- Transcrição 
- Frequentemente a pessoa do investigador é o instrumento  

Relação com os sujeitos - Empatia 
- Ênfase na confiança 
- Igualdade 
- Contato intenso 
- O sujeito como amigo 
- Ser neutral  

Investigador - “Imerso” na situação ou fenómeno investigado 
- Contato direto com a realidade 

Quadro 5 –  Caraterísticas da investigação qualitativa (adaptadas de Bodgan & Biklen, 1994) 

 

Pelas caraterísticas intrínsecas à abordagem qualitativa, concordamos que esta 

metodologia sustentasse o estudo que levámos a cabo pois, de acordo com Flick (2005, p.13), a 

investigação qualitativa está vocacionada para a análise de casos concretos, nas suas 

particularidades de tempo e de espaço, partindo das manifestações e atividades das pessoas nos 

seus contextos próprios.  
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No nosso contexto concreto, a educação pré-escolar, com o enfoque no processo de 

avaliação, o que nos interessa é compreender a avaliação sob a perspetiva dos atores, num diálogo 

entre investigador e participantes. O discurso dos sujeitos assume a principal fonte de dados, pois 

“o investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta conhecê-las, dar-se 

a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registo escrito e sistemático de tudo aquilo 

que ouve e observa” (Bogdan & Biklen, 1994, p.16).  

Tal como Herdeiro (2010, p.38), acreditamos que, “como investigadores não temos a 

intenção de medir forças entre os paradigmas, mas consideramos importante salientar as nossas 

opções nos aspetos concetuais, metodológicos e teórico-práticos, de forma a obter respostas para 

as nossas questões/preocupações”. No campo educacional, à medida que os estudos foram 

avançando em torno das realidades educativas, mais convictos se foram tornando os especialistas 

de que é fundamental atender “à complexidade da teia quase inextricável de variáveis que agem no 

campo educacional” (Lüdke & André, 1986, p.5). Conhecer a realidade educacional implica analisar 

todos os condicionalismos que envolvem a educação, o comportamento dos sujeitos e as suas 

relações e interações dentro da comunidade em que estão inseridos. Para Silva e Pinto (1989, 

p.10)  

ao procurarmos conhecer a realidade social, vamos construindo, a respeito dela, e mediante 
quadros categoriais, operadores lógicos de classificação, ordenação, etc., mediante 
processos complexos influenciados ainda pelas nossas necessidades, vivências e interesses – 
vamos construindo instrumentos que nos proporcionam informação sobre essa realidade e 
modos de a tornar inteligível, mas nunca se confundem com ela. 
       

É no contato com as pessoas, ouvindo-as, que se percecionam as suas opiniões e 

sugestões, anseios e convicções procurando-se “o que, na realidade, faz sentido e como faz sentido 

para os sujeitos investigados” (Amado, 2013, p.41). Neste sentido, a abordagem qualitativa requer 

que “os investigadores desenvolvam empatia para com as pessoas que fazem parte do estudo e 

que façam esforços concertados para compreender vários pontos de vista (Bogdan & Biklen, 1994, 

p.287). Na investigação qualitativa, os dados recolhidos assumem pormenores descritivos 

relativamente a pessoas, às suas conversas e ao seu contexto, constituindo, um papel relevante, as 

diversas opiniões dos participantes. Assim, para Flick (2005, p.6) os métodos qualitativos encaram 

a interação do investigador com o campo e os seus membros como parte explícita da produção do 

saber.   

Foi o que pretendemos fazer neste estudo, ao ouvir a voz dos educadores participantes, já 

que “as questões a investigar não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, 
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sendo, outros sim, formuladas com o objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua 

complexidade e em contexto natural” (Bogdan & Biklen, 1994, p.16).  

 

5.2. Problemática da investigação 

 
A problemática é a abordagem ou a perspetiva teórica que se decide adotar 

para tratar o problema colocado pela pergunta de partida. É uma maneira de 
interrogar os fenómenos estudados (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.104). 

 
A ideia de problema ocupa o lugar central da metodologia da investigação científica. Sem 

problema, não há investigação (Deshaies, 1997, p.19). O problema assume-se como o ponto de 

partida de toda a investigação. Trata-se de um vocábulo que deriva de “proballein, derivado de pro, 

«perante», e de ballein, «lançar» o sentido de “aquilo que se lança para a frente» ” (Deshaies, 

1997, p.178). Constitui uma tarefa que se pretende levar a cabo, o modo de responder a uma 

determinada situação sendo a sua identificação considerada “a fase mais difícil de um processo de 

investigação” (Tuckman, 2000, p.22).  

Segundo Quivy e Campenhoudt (2003, p.44) a pergunta que servirá de fio condutor da 

investigação deverá apresentar qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência. A clareza 

da questão refere-se ao facto de ser precisa, concisa e unívoca, a exequibilidade diz respeito a ser 

realista e a pertinência sugere que seja uma verdadeira pergunta, que permita abordar o estudo do 

que existe, basear o estudo da mudança no do funcionamento e ter uma intenção de compreensão 

dos fenómenos estudados.  

Para Tuckman (2000, pp.54-55) as exigências específicas para a escolha de um problema 

de investigação deverão incidir na sua praticabilidade, amplitude crítica, interesse, valor teórico e 

valor prático. A formulação de um problema enceta o trabalho do investigador numa determinada 

área de interesse servindo de linha orientadora que guia o pensamento de cada investigador, pois 

“duas pessoas nunca verão o mesmo problema da mesma maneira e exatamente sob o mesmo 

ângulo” (Deshaies, 1997, p.179).  

Neste sentido, de modo pessoal e profissional, o processo de avaliação veio a constituir 

alguma ambiguidade ao nível prático no contexto de educação pré-escolar assumindo-se como uma 

área que despoletou bastante interesse. Emergiu a necessidade de adquirir uma maior e melhor 

sustentação teórica, um conhecimento sólido em torno de saberes conducentes ao desempenho de 

boas práticas avaliativas. Por outro lado, a análise de alguns estudos em torno desta temática 

deram origem à identificação do seguinte problema: -“Como é que os educadores de infância, em 
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Instituições da rede pública e privada, perspetivam o conceito de avaliação, como o praticam e 

como o articulam com as metas de aprendizagem?”  

   

 

5.3. Questões e objetivos de investigação 

 
As questões da investigação são como uma porta aberta para o campo da pesquisa 

(Flick, 2005, p.51) 
 
 

Partindo de um dado problema, as questões de investigação surgem como um fator 

determinante, uma meta de referência que permite conduzir todo o estudo. Assim, segundo Flick 

(2005, p.47) quanto menor for a clareza na formulação das questões, maior é o risco de o 

investigador acabar por se ver confrontado com montanhas de dados, para cuja interpretação se 

sentirá extremamente desamparado. Neste sentido, cabe ao investigador especificar a área de 

interesse, delimitar o problema e formular as questões de investigação servindo estas de 

sustentáculo a um plano de investigação coerente e consistente. Para Flick (2005, p.50) é crucial 

que o campo e a questão de investigação sejam definidos para lhes responder com os recursos 

disponíveis e derivar daí um plano de pesquisa sólido. A necessidade de dar voz ativa aos 

educadores de infância nos seus contextos, compreender as suas perspetivas face ao papel das 

práticas de avaliação desenvolvidas, fizeram-nos levantar os seguintes objetivos de investigação:  

 Compreender as perspetivas dos educadores face ao processo de avaliação na 

educação pré-escolar; 

 Saber se os educadores possuem formação em avaliação (tipo de formação e 

conhecimento dos normativos); 

 Verificar se a introdução das metas de aprendizagem veio alterar as práticas de 

avaliação e as rotinas pedagógicas;  

 Verificar se as metas de aprendizagem impulsionaram um processo de 

curricularização e escolarização precoce da educação pré-escolar; 

 Compreender as práticas de avaliação e o papel dos pais face ao desenvolvimento 

cognitivo das crianças. 
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5.4. Plano da investigação 

Em investigação, o termo “plano” é utilizado como um guia do investigador em relação 

aos passos a seguir (Bodgan & Biklen,1994, p.83). 

 

De acordo com a literatura, na investigação qualitativa/interpretativa os planos de 

investigação evoluem e moldam-se à medida que o próprio estudo avança, pois “é o próprio estudo 

que estrutura a investigação, não ideias preconcebidas ou um plano prévio detalhado” (Bogdan & 

Biklen, 1994, p.83). Mesmo que os investigadores tenham um plano preestabelecido como suporte 

ou ponto de partida, com ideias delineadas acerca daquilo que pretendem fazer, neste tipo de 

investigação é “um plano flexível” (…) na medida em que “o planeamento é efetuado ao longo de 

toda a investigação” (Bogdan & Biklen, 1994, p.84). Coutinho (2011, p.287), sustenta, também, 

que “na investigação de tipo interpretativo o trabalho de recolha e análise de dados é uma atividade 

sempre diversificada, que coloca frequentemente problemas inesperados, o que requer criatividade 

e flexibilidade”.  

Assim, optamos por uma investigação de natureza qualitativa que, tendo em conta as 

questões e objetivos de investigação propostos, nos leva a eleger a entrevista semiestruturada como 

técnica de recolha de dados para “obter dados comparáveis entre os vários sujeitos” (Bogdan & 

Biklen, 1994, p.135). Para a sua análise, recorremos à análise de conteúdo que permite “a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (Berelson, 

1952, citado por Vala, 1989, p.103). Optamos ainda pela análise documental com o objetivo de 

podermos fazer uma “representação condensada da informação, para consulta e armazenagem” 

(Bardin, 2014, p.48). De seguida, explicitamos, no quadro 6, a operacionalização da investigação: 

Fases Objetivos Processo Fontes, suportes 
e instrumentos de 
recolha de dados 

Técnicas de 
análise de 

dados 
1.ª Revisão da 
literatura, 
relatórios e 
estudos empíricos  

- Aprofundar a temática de 
avaliação na educação pré-
escolar. 
- Conhecer o estado da arte 

Revisão da literatura - Livros, artigos, 
relatórios, teses e 
dissertações  

 

2.ª Leitura e 
análise das metas 
de aprendizagem  

- Conhecer a legislação 
atual 
- Inferir sobre as políticas 
educativas 

Redação de um 
documento compacto 
sobre as metas   

- Documento Metas de 
Aprendizagem 
Circular 
n.º4/DGIDC/DSDC/20
11 - Avaliação na EPE 

Análise 
documental 

3.ª Construção e 
validação do 
guião de 
entrevista 

- Inquirir os educadores 
para conhecer as 
perspetivas e práticas de 
avaliação 

 Guião   
 

4.ª Realização das 
entrevistas piloto 

- Validar o guião  Realização de duas 
entrevistas 
semiestruturadas 

Gravador  
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5.ª Realização das 
entrevistas 
definitivas 

- Registar o pensamento 
dos atores 

Realização de seis 
entrevistas 
semiestruturadas 

Gravador   

6.ª Análise de 
dados 

- Triangular informação 
teórica com os dados 
recolhidos 

  Análise de 
conteúdo 

7.ª Redação da 
dissertação 

- Adquirir o grau de Mestre Redação de um 
relatório de 
investigação 

Computador   

Quadro 6 – Percurso metodológico de investigação 

 

Conforme demonstra o quadro 6, o percurso metodológico adotado para esta investigação 

foi incluindo várias fases sucessivas: 1.ª Fase - Revisão da literatura, relatórios e estudos empíricos 

– teve como objetivo conhecer o estado da arte, isto é, aprofundar a temática a investigar através 

da análise de um conjunto de obras (livros, artigos, relatórios, teses e dissertações); 2.ª Fase - 

Leitura e análise das metas de aprendizagem – procedeu-se à leitura e análise do documento das 

metas de aprendizagem para a educação pré-escolar com o objetivo de conhecer a legislação atual 

e inferir sobre as políticas educativas. Neste sentido, redigiu-se um documento compacto sobre as 

metas de aprendizagem para a educação pré-escolar, um documento de referência para avaliar este 

nível de ensino proposto pela Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 - Avaliação na Educação Pré-

Escolar; 3.ª Fase - Construção e validação do guião de entrevista – nesta fase elaborou-se o guião 

da entrevista, baseando-se as questões nos objetivos e propósitos do estudo que se pretendia levar 

a cabo. Procedeu-se à escolha de dois educadores, com caraterísticas semelhantes às da 

população, para validação do guião e treino da investigadora; 4.ª Fase - Realização das entrevistas 

piloto – procedeu-se à realização de duas entrevistas piloto semiestruturadas a duas educadoras de 

infância uma pertencente a uma Instituição da rede pública e outra pertencente a uma Instituição 

da rede privada (IPSS) com o objetivo primordial de validar o guião de entrevista e servir de treino 

para a investigadora; 5.ª Fase - Realização das entrevistas definitivas – realizaram-se entrevistas 

semiestruturadas a seis educadores de infância que se disponibilizaram participar nesta 

investigação. O objetivo primordial desta fase prendeu-se com o facto de se registar o pensamento 

dos atores sobre a avaliação na educação pré-escolar através do uso do gravador; 6.ª Fase - Análise 

de dados – procedeu-se à leitura das entrevistas e à posterior análise de conteúdo do conjunto de 

dados recolhidos, visando a sua redução, através do sistema de categorização e codificação. Esta 

fase assume como objetivo triangular a informação teórica com os dados recolhidos no terreno; e 

7.ª Fase - Redação da dissertação – nesta última fase pretendemos elaborar um relatório de 

investigação com o objetivo de adquirir o grau de mestre. Para tal, contamos como suporte e 

instrumento de trabalho, o computador.    
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5.5. Seleção e caraterização dos intervenientes 

A população (ou grupo-alvo) utilizada num estudo em que se recorra ao questionário ou à 
entrevista, é o grupo sobre o qual o investigador tem interesse em recolher informação e extrair conclusões 

(Tuckman, 2000, p.338). 
 

A definição da população permite especificar quem inclui e quem exclui o estudo. Neste 

sentido, para este estudo, o universo representa os educadores de infância que lecionam este nível 

de educação em Portugal, a população (N) os educadores de infância dos distritos de Viana do 

Castelo e Braga e a amostra (n) o número de participantes selecionados a partir da população. Para 

Chizzotti (2001, p.45) a amostragem é um processo de determinação de um todo (população) e 

das unidades (elementos) que compõem um agregado (universo) em que uma parte (população 

estudada) será tomada como representativa de todo o agregado. Neste sentido, fazem parte da 

amostra seis educadores de infância de duas instituições de educação pré-escolar, sendo três 

pertencentes a uma Instituição da rede pública (A) e três a uma Instituição da rede privada (P). Para 

abranger os distritos de Viana do Castelo e Braga selecionamos, de forma aleatória, uma Instituição 

em cada distrito tendo como principal preocupação que os educadores entrevistados estivessem a 

lecionar em salas de atividades com crianças de faixas etárias compreendidas entre os três e os 

cinco/seis anos de idade. No quadro 7, apresentamos, detalhadamente, as caraterísticas das 

participantes10 nesta investigação destacando o sexo, a idade, as habilitações académicas, o tempo 

de serviço, a situação profissional, os cargos exercidos para além da docência e, ainda, o número 

de crianças por sala e as respetivas idades (quadro 7).  
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Entrev. EA1 
 

F  a 56 Licenciatura  a 26  QA 10 8 5 2 
Coordenadora de 
Estabelecimento  

Entrev. EA2 
 

F 46 a 55 Licenciatura   a 26 QA 4 5 3 8 
Coordenadora de 

Departamento  

Entrev. EA3 
 

F 46 a 55 Licenciatura  a 26 QA 1 1 18 5 
Coordenadora de docentes 

e Coordenadora de 
estabelecimento   

Entrev. EP1 F  36 a 45 Licenciatura 
11 a 15 

anos 
Efetiva __ 20 __ __ Diretora técnica 

Entrev. EP2 F  a 56 Licenciatura  
26 ou 
mais 

Efetiva  __ 3 19 __ Coordenadora pedagógica 

Entrev. EP3 F 25 a 35 Licenciatura 
11 a 15 

anos 
Efetiva __ __ 18 __ ______ 

Quadro 7 - Caraterização das participantes/entrevistadas 

                                                 
10 Anexo 8 – Caraterização das entrevistadas 
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Como se pode verificar pela análise do quadro, todas as entrevistadas/participantes no 

estudo são do sexo feminino. Na Instituição A, duas das entrevistadas apresentam idades 

compreendidas entre os 46 e 55 anos e uma com idade igual ou superior a 56 anos. Na Instituição 

P a faixa etária é inferior, tendo uma educadora a idade compreendida entre os 25 e 35 anos, uma 

educadora entre 36 e 45 anos e apenas uma com idade igual ou superior a 56 anos. 

Quanto às habilitações académicas, todas as educadoras participantes possuem 

Licenciatura. As três participantes da Instituição A pertencem ao Quadro de Agrupamento e tem 

mais de 26 anos de serviço, as três participantes da Instituição P estão efetivas na Instituição tendo 

uma mais de 26 anos de serviço e as outras duas de 11 a 15 anos de serviço.  

Todas as entrevistadas/participantes no estudo já exerceram outros cargos para além da 

função de educadoras de infância à exceção de uma educadora da Instituição P que nunca exerceu 

mais nenhum cargo para além da docência.  

No que concerne à análise dos grupos de crianças, na Instituição A as educadoras 

trabalham com grupos heterogéneos, isto é, as crianças que compõem o grupo de cada sala têm 

idades compreendidas entre os três e os cinco/seis anos de idade. Na Instituição P duas 

educadoras trabalham com grupos homogéneos, sendo um grupo constituído por crianças de 

quatro anos de idade e outro constituído por crianças de cinco anos de idade. Neste contexto 

educativo, apenas um grupo é heterogéneo, sendo constituído por crianças de quatro e cinco anos. 

Daqui se depreende que na Instituição P há uma maior homogeneidade nos grupos de crianças.           

 

5.6. Caraterização dos contextos 

 
A localização de cada contexto educativo e as suas caraterísticas intrínsecas constituem o 

modo como se processa determinada visão sobre a educação pré-escolar, as práticas pedagógicas 

que se praticam e desenvolvem e, sobretudo, o modo como se processa todo o processo de 

avaliação. Neste sentido, a recolha de dados decorreu em dois contextos distintos: uma Instituição 

da rede pública (A) e uma Instituição da rede privada (P), que caraterizamos no quadro 8:  

Caracterização das Instituições Instituição A Instituição P 

Tipologia  Agrupamento de escolas IPSS 

Número de Escolas/Departamentos 9 1 

Localização  Meio urbano Meio semiurbano 

Serviços de educação em Creche Não Sim 

Escola de 1.ºCEB integrada no Jardim de Infância Sim Não 

N.º de educadores de infância na Instituição  8 7 
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N.º de educadores a lecionar na educação pré-

escolar 
8 3 

N.º de educadoras entrevistadas  3 3 

N.º de crianças a frequentar a educação pré-escolar 200 60 

Componente letiva  09-12h00/14-16h00 09-13h00/14-17h00 

Componente não letiva  08-09h00/16-19h00 07h45-09h/17-18h30 

Pessoal não docente 

33 Funcionários no 

agrupamento  

8 Auxiliares da ação 

educativa; 1 Cozinheira; 

e 2 auxiliares de 

cozinha 

Outros profissionais de educação 1 Psicóloga; 4 Professores de 

1.ºCEB de apoio 

socioeducativo; 17 Professores 

e educadores a exercer funções 

de Ensino especial e 

intervenção precoce; 3 

Formadores de Língua Gestual 

Portuguesa; 2 Intérpretes de 

língua Gestual; 3 Terapeutas da 

Fala; Professor de Música; e 

Professor de Ginástica 

1 Educadora de 

Intervenção Precoce; 1 

Professora de Língua 

Inglesa; 1 Professora de 

Dança; e 1 Professora 

de Expressão Musical 

Espaço físico interior  Sala de atividades; Sala 

polivalente; Cozinha/copa 

Gabinete para docentes; WC – 

crianças; e WC - adultos 

Hall de entrada 

Sala de acolhimento  

Gabinete da direção  

7 Salas de atividades 

Sala de expressões 

3 WC de crianças com 

sanitários, fraldário, 

chuveiro e banheiro 

3 WC de adulto 

Lavandaria 

Dispensa 

Cozinha 

Refeitório  

Espaço físico exterior  Parque infantil; Zona coberta; 

Zona de jogos; Zona de jardim 
Duas zonas de recreio 

Processo de avaliação  Definida segundo os critérios 

propostos pelo Agrupamento   

Definida segundo o 

Manual da Qualidade 

em Creche (MAQC) 

adaptado ao contexto 

de educação pré-

escolar 

Instrumentos de avaliação  Grelhas de avaliação Plano Individual (PI) 

Quadro 8 – Caraterização dos contextos de educação pré-escolar 

 

Instituição A 

A Instituição da rede pública que serviu de sustentáculo à recolha de dados fica situada 

em meio urbano, prestando serviços de educação a crianças com idades compreendidas entre os 
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três anos e a idade de ingresso no 1.ºciclo do Ensino Básico. Assume a designação de 

Agrupamento por reunir dois jardins-de-infância, três Escolas de 1.ºCEB e jardim-de-infância, três 

Escolas de 1.ºCEB e uma Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos, pertencendo este ao Ministério da 

Educação. Todas as educadoras do agrupamento lecionam em contexto de educação pré-escolar, 

uma vez que estes contextos não se encontram providos de serviços em Creche. Em cada sala, o 

trabalho é acompanhado por uma auxiliar de ação educativa havendo, contudo, outras auxiliares 

que desempenham e salvaguardam, ao longo do dia, outro tipo de tarefas. 

Para além do pessoal docente e não docente afeto ao Agrupamento, emergem outros 

profissionais de educação que acompanham as crianças destas faixas etárias, nomeadamente, 

professores de música e ginástica  

A componente letiva, a cargo de cada educadora de infância decorre nos horários das 

09h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00. A componente não letiva decorre das 08h00 às 09h00 e 

das 16h00 às 19h00 sendo da responsabilidade de funcionárias recrutadas pela Junta de Freguesia 

com a coordenação efetuada pelos docentes.  

Os espaços educativos são compostos pelo espaço físico interior e exterior sendo o interior 

composto por salas de atividades, sala polivalente, refeitório, cozinha/copa, gabinete para docente, 

WC de crianças e WC de adultos, espaços caraterizados por boa iluminação e ventilação. Os 

espaços exteriores são compostos por parque infantil, zona coberta, zona de jogos e zona de jardim.   

               

Instituição P 

A Instituição da rede privada que serviu de suporte à recolha de dados fica situada em 

meio semiurbano, uma IPSS que presta serviços vocacionados para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças nas valências de Creche e Jardim de Infância. Este contexto educativo 

assume como missão prestar um serviço de qualidade, adequado a cada cliente, respondendo às 

suas necessidades e superando as suas expetativas. Geograficamente situado numa área com um 

índice acentuado de envelhecimento, esta Instituição acolhe um total de 120 crianças, distribuídas, 

respetivamente, pelas diferentes faixas etárias. O corpo docente é composto por sete educadoras de 

infância, sendo quatro afetas à Creche e três ao Jardim-de-infância, que prestam respostas 

educativas e serviços de qualidade nas respetivas valências. Do pessoal não-docente fazem parte 

oito auxiliares da ação educativa, quatro auxiliares de serviços gerais e o serviço de cozinha é 

assegurado por uma cozinheira e duas auxiliares. 
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A componente letiva a cargo de cada educadora de infância decorre nos horários das 

09h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. A componente não letiva decorre das 07h45 às 09h00 e 

das 17h00 às 18h30 sendo da responsabilidade das auxiliares da ação educativa afetas à 

Instituição.  

 Os espaços educativos são compostos pelo espaço físico interior e exterior sendo o 

interior composto por hall de entrada, sala de acolhimento, gabinete da direção, 7 Salas de 

atividades, sala de expressões, 3 WC de crianças com sanitários, fraldário, chuveiro e banheiro, 3 

WC de adultos, lavandaria, dispensa, cozinha e refeitório. Os espaços exteriores são compostos por 

duas zonas de recreio.      

Em síntese: 

Através dos dados evidenciados no quadro 8, verificamos que os dois contextos de 

educação pré-escolar que serviram de suporte à recolha de dados do nosso estudo, apresentam 

caraterísticas divergentes a vários níveis: horários de funcionamento, componente letiva e não letiva, 

número de crianças a frequentar a educação pré-escolar, número de profissionais que exercem 

funções na Instituição para além dos educadores, entre outros. Para além destes aspetos, também 

o processo de avaliação surge de forma díspar assentando na própria filosofia, visão e missão de 

cada contexto educativo. Por um lado, a Instituição P que, face ao processo de avaliação da 

qualidade em Creche, proposto pela Segurança Social através do Manual da Qualidade em Creche 

(MAQC), procedeu à sua adaptação para o contexto de educação pré-escolar. Por outro, a 

Instituição A que define em reunião de departamento quais os critérios a ter em conta para a 

avaliação das crianças das faixas etárias dos três aos cinco/seis anos de idade.   

Importa, contudo, realçarmos que, para a escolha destes contextos, tivemos em 

consideração dois critérios: a localização e o tipo de Instituição, porque o nosso objetivo inicial era 

recolher os dados em dois distritos diferentes (Viana do Castelo e Braga) sendo um contexto 

pertencente à rede pública e outro à rede privada. A partir destes dois critérios, efetuamos duas 

escolhas aleatórias, uma pertencente a cada distrito, ficando a Instituição da rede pública no distrito 

de Braga e a Instituição da rede privada no distrito de Viana do Castelo.     

 

5.7. Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

É usual na investigação educativa a utilização da técnica de inquérito, com 
ênfase na entrevista e no questionário (Pacheco, 2006, p.22).    

 
 

   



CAPÍTULO V – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

108 

5.7.1. Entrevista 

A entrevista é um dos mais poderosos meios para se chegar ao 
entendimento dos seres humanos e para a obtenção de informações nos 

mais diversos campos (Amado, 2013, p.207). 
 

A entrevista é uma das técnicas de recolha de dados mais utilizadas na investigação social 

e educativa, sobretudo no contexto da metodologia qualitativa assumindo este conceito várias 

definições. Tal como referem Bogdan e Biklen (1994, p.134) a entrevista é uma “conversa 

intencional” que se baseia no contato direto entre um investigador e um investigado constituindo 

“um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, 

com várias pessoas selecionadas cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou 

representações, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos 

objetivos da recolha de informações” (De Ketele & Roegiers, 1999, p.22). Na sua essência, esta 

ideia vai ao encontro do que refere Máximo-Esteves (2008, p.92) ao afirmar que “a entrevista é 

uma ato de conversação intencional e orientado, que implica uma relação pessoal, durante a qual 

os participantes desempenham papéis fixos: o entrevistador pergunta e o entrevistado responde”.   

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p.134) a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo. A entrevista é uma 

técnica que se utiliza quando pretendemos conhecer o ponto de vista do outro face a determinada 

situação. Para Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994, p.160) a técnica da entrevista “é necessária 

quando se trata de recolher dados válidos sobre as crenças, as opiniões e as ideias dos sujeitos 

observados”. Assim, a entrevista surge como forma de recolha de dados em que o objetivo central 

está em perceber como o entrevistado analisa/interpreta determinado assunto. Torna-se 

imprescindível que o entrevistador escute cuidadosamente o entrevistado de modo que este “encare 

cada palavra como se ela fosse potencialmente desvendar o mistério que é o modo de cada sujeito 

olhar para o mundo (Bodgan & Biklen, 1994, p.137). 

Segundo Amado (2013, p.207) a entrevista é um dos mais poderosos meios para se 

chegar ao entendimento dos seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos 

campos. Torna-se um meio que permite a recolha de informação de uma pessoa para outra através 

de uma conversa intencional orientada por objetivos precisos relativos a determinada situação. 

Através deste método podemos proceder “à análise do sentido que os atores dão às suas práticas e 

aos acontecimentos com os quais se vêem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas 
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referências normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que 

fazem das próprias experiências, etc.,” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.193).     

A entrevista pode ser utilizada como instrumento único ou associada a outros 

instrumentos de recolha de dados podendo destinar-se a um ou a vários 

participantes/entrevistados. Este instrumento pode assumir vários géneros “de acordo com 

diferentes organizadores concetuais – a formalidade da situação, a diretividade da orientação, o 

padrão de estrutura do seu conteúdo” (Máximo-Esteves, 2008, p.93). Neste sentido, podemos 

encontrar as entrevistas informais de caráter aproximado a conversações e as entrevistas formais 

que adotam uma estrutura mais ou menos lógica, consoante os propósitos das mesmas. Segundo 

Máximo-Esteves (2008, p.93) nas investigações de natureza qualitativa (em sentido lato), os 

géneros mais comuns são a entrevista em profundidade, a entrevista de história de vida e a 

entrevista semiestruturada.  

Para este estudo optamos pela entrevista semiestruturada em que “as questões derivam 

de um plano prévio, um guião onde se define e regista, numa ordem lógica para o entrevistador, o 

essencial do que se pretende obter, embora, na interação se venha a dar uma grande liberdade de 

reposta ao entrevistado” (Amado, 2013, p.208). Do mesmo modo, Quivy e Campenhoudt (2003, 

p.192) consideram a entrevista semidiretiva ou semidirigida no sentido em que 

não é inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas. 
Geralmente, o investigador dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a 
propósito das quais é imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. Mas não 
colocará necessariamente todas as perguntas pela ordem em que as anotou e sob a 
formulação prevista.  

 

O recurso à entrevista semiestruturada tem por objetivo permitir aos entrevistados 

explorarem, de forma flexível e aprofundada, os seus relatos permitindo-lhe fazer qualquer tipo de 

observação/comentário e incentivar a explorar um ou outro tema de interesse que o próprio tenha 

iniciado. Na entrevista semidiretiva “o entrevistador conhece todos os temas sobre os quais tem de 

obter reações por parte do inquirido, mas a ordem e a forma como os irá introduzir são deixadas ao 

seu critério” (Ghiglione & Matalon, 1993, p.70) referem que, desta forma, deixamos, tanto quanto 

possível, “andar o entrevistado para que este possa falar abertamente, com as palavras que desejar 

e pela ordem que lhe convier (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.192). Neste tipo de entrevista, para 

Bogdan e Biklen (1994, p.135) o sujeito desempenha um papel crucial na definição do conteúdo da 

entrevista e na condução do estudo.  
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Como técnica de recolha de dados, a entrevista oferece várias vantagens mas também 

algumas limitações ou desvantagens. No que concerne às vantagens, Marconi e Lakatos (1999, 

p.97) referem que a entrevista: a) pode ser utilizada com todos os segmentos da população: 

analfabetos e alfabetizados; b) fornece uma amostragem muito melhor da população geral: o 

entrevistado não precisa saber ler ou escrever; c) proporciona uma maior flexibilidade permitindo ao 

entrevistador repetir, esclarecer, formular de maneira diferente, especificar; d) oferece maior 

oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz 

e como diz: registo de reações e/ou gestos, etc.; e) dá oportunidade para a obtenção de dados que 

não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e significativos; f) proporciona a 

possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser comprovadas, de imediato, as 

discordâncias e g) permite que os dados sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico. 

Outras vantagens prendem-se com o facto de a entrevista incluir respostas bem testadas, 

complementadas, clarificadas pois, segundo Bodgan e Biklen (1994, p.137), se a princípio não 

conseguir compreender o que o sujeito está a tentar dizer, peça-lhe uma clarificação. Em relação ao 

questionário, a entrevista assume “taxas de respostas mais elevadas” (Fortin, Grenier & Nadeau, 

2000, p.249) e possibilita questionar diretamente o entrevistado podendo mantê-lo motivado ao 

incluir “piadas e desafios ligeiros” (Bodgan & Biklen, 1994, p.137).  

Relativamente às desvantagens estas “podem ser superadas ou minimizadas se o 

pesquisador for uma pessoa com bastante experiência ou tiver bom senso” (Marconi & Lakatos, 

1999, p.97). Estes autores apresentam como limitações da entrevista: a) a dificuldade de expressão 

e comunicação de ambas as partes; b) a incompreensão, por parte do informante, do significado 

das perguntas de pesquisa, que pode levar a uma falsa interpretação; c) possibilidade de o 

entrevistado ser influenciado, consciente ou inconscientemente, pelo questionador, pelo seu aspeto 

físico, suas atitudes, ideias, opiniões, etc.; d) disposição do entrevistado em dar as informações 

necessárias; e) retenção de alguns dados importantes, receando que a sua identidade seja 

revelada; f) pequeno grau de controle sobre uma situação de recolha de dados e finalmente, a 

entrevista g) ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada. Acrescem também como limitações o 

elevado custo (tempo e dinheiro), a falta de à-vontade do entrevistado/sujeito, a indução da 

resposta por parte do entrevistador, a potencial subjetividade e a interpretação incorreta do que é 

dito (inferências). Os dados são mais difíceis de codificar e de analisar, exigindo muito tempo e 

energia (Fortin, Marcel & Nadeau, 2000, p.249).  
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5.7.2. Planeamento das entrevistas  

 
Após uma revisão da literatura no campo da metodologia da investigação e de estudos 

efetuados no âmbito da avaliação na educação pré-escolar, elaboramos um guião de entrevista 

atendendo aos objetivos (gerais e específicos) do nosso estudo e à informação que pretendíamos 

recolher. Segundo Amado (2013, p.214) a entrevista deve ser estruturada em termos de blocos 

temáticos e de objetivos, constituindo esse “instrumento” o que passamos a designar por guião de 

entrevista. O guião assume-se como um instrumento fundamental que permite orientar e conduzir a 

entrevista de forma correta. Desta forma, cada vez que o entrevistado se afastar dos objetivos, o 

entrevistador pode “colocar as perguntas às quais o entrevistado não chega por si próprio no 

momento mais apropriado e de forma tão natural quanto possível” (Quivy & Campenhoudt, 2003, 

p.193).      

Para a construção do guião de entrevista (apêndice 1) tomamos como referência o 

modelo proposto por Amado (2013, p.216) onde, através de um quadro são definidos os blocos, os 

objetivos de cada bloco, as questões orientadoras e as perguntas de recurso e de aferição, 

conforme o quadro 9: 

Blocos Objetivo do bloco Questões orientadoras Perguntas de recurso 

e de aferição  

    

Quadro 9 – Modelo do guião de entrevista 

  

Também Estrela (1994, p.345) apresenta como esquema para a elaboração das 

entrevistas: 1.º Formulação do tema, de forma sintética e explícita; 2.º Definição dos objetivos 

gerais e 3.º A partir dos objetivos gerais, definição dos objetivos de ordem específica e previsão de 

estratégias de concretização. A entrevista apresenta-se dividida em blocos aos quais correspondem 

determinados objetivos. Desta forma, possibilitamos a cada participante/entrevistado a liberdade de 

falar sobre os conteúdos específicos em estudo, bem como outras questões que considerasse 

pertinente e que não estavam especificadas no guião. Estas informações adicionais são de extrema 

relevância pois permitem ao investigador uma maior compreensão das realidades educativas 

intrínsecas a cada contexto educacional. Ao assumirmos como técnica de recolha de dados a 

entrevista semiestruturada admitimos as suas potencialidades, pois não respeita com rigor o 

seguimento das questões nem a linguagem constante do guião. 

Para a elaboração do guião de entrevista começamos por definir os blocos/dimensões 

que consideramos importantes para a nossa investigação apresentando-se estes pela seguinte 
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ordem: Bloco 1 - Legitimação da entrevista; Bloco 2 – As perspetivas dos educadores face à 

avaliação na educação pré-escolar; Bloco 3 – Formação dos educadores na área da avaliação; 

Bloco 4 - As metas de aprendizagem, as práticas de avaliação e as rotinas pedagógicas; Bloco 5 – 

As metas de aprendizagem impulsionaram um processo de curricularização; Bloco 6 – O papel dos 

pais face ao desenvolvimento cognitivo das crianças; e Bloco 7 – Síntese reflexiva sobre a 

entrevista.   

Enfatizamos aqui na nossa estrutura o bloco 1, referente à legitimação da entrevista no 

qual salvaguardamos algumas questões de natureza ética, nomeadamente, agradecer a 

disponibilidade, explicar os objetivos da investigação, informar sobre o uso do gravador, explicar o 

modo como decorrerá a entrevista, garantir o anonimato e a confidencialidade dos dados. Neste 

sentido, procuramos ir de encontro às ideias defendidas por Estrela (1994, p.345) quando refere 

que “a posição do entrevistador no processo de investigação deverá ser definida, assim como as 

finalidades e caraterísticas dessa investigação”. Os restantes blocos serviram para guiar a entrevista 

em direção às temáticas que nos interessava explorar à exceção do último, onde, através de uma 

questão pessoal, pretendíamos saber a opinião das entrevistadas face à investigação em curso.      

Após a clarificação dos blocos/dimensões definimos os objetivos para cada um deles em 

articulação com os objetivos desta investigação, ou seja, a informação que queremos obter em cada 

bloco/dimensão. Finalmente, formulamos um conjunto de questões que consideramos pertinentes 

para recolher a informação necessária com vista a atingir os objetivos iniciais.       

Para a utilização adequada deste instrumento de recolha de dados, fundamentamo-nos 

em vários autores, nomeadamente Ghiglione e Matalon (1997), Lessard-Hébert, Goyette e Boutin 

(1994), Bogdan e Biklen (1994), Estrela (1994), Quivy e Campenhoudt (1997) e Gómez, Flores e 

Jiménez (1996). Deste modo, estivemos atentos aos momentos que antecederam o início da 

entrevista que são considerados de grande importância para que “o entrevistado se descontraia e 

não se sinta empurrado” (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994, p.165). No decurso da 

entrevista e, baseando-nos ainda em Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994, p.166) e tivemos em 

atenção o papel do investigador inspirado “na escuta ativa: ele fita e encoraja o sujeito”, uma 

exigência que revela que o “investigador comunica ao sujeito o seu interesse pessoal, estando 

atento, acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas” (Bogdan & Biklen, 

1994, p.136). A par deste envolvimento pessoal com o entrevistado tivemos em consideração 

Ghiglione e Matalon (1993, p.98) quando referem que “a linguagem utilizada deve ser clara e 
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acessível (…) o entrevistado deve ser motivado a responder para que a informação recolhida seja o 

mais alargada possível”.   

As entrevistas foram precedidas por uma experiência piloto11 que nos permitiu entrevistar 

duas educadoras de infância a lecionar no contexto de educação pré-escolar, uma pertencente a 

uma Instituição da rede pública e outra a uma Instituição da rede privada, que reuniam as mesmas 

caraterísticas das participantes e, como tal, não faziam parte integrante do estudo. A realização 

destas entrevistas piloto serviram para validar o guião de entrevista e para treino da investigadora 

pois, como salienta Bisquerra (1989, p.103), “ é importante realizar uma experiência piloto antes 

de passar às entrevistas definitivas. Isso permite subsanar erros inevitáveis”. Este aconselhamento 

é dado também por Fox (1987, p.629) quando refere que “a realização de um estudo piloto permite 

estimar as caraterísticas do instrumento a utilizar na recolha de dados, e, assim, o investigador 

poder eliminar todas as possíveis ambiguidades nas perguntas formuladas e prever as respostas 

importantes”.  

No caso concreto deste estudo piloto, a investigadora contatou diretamente as duas 

entrevistadas explicando-lhes os objetivos de investigação, a duração da entrevista, as questões de 

natureza ética intrínsecas à sua participação e informou, sobretudo, acerca do uso do gravador. 

Depois de obter respostas favoráveis e de certificar a sua participação voluntária, as entrevistas 

foram agendadas conforme a disponibilidade das participantes (data, hora e local). As entrevistas 

foram realizadas no início de janeiro de 2015 e concretizaram-se, por sugestão das entrevistadas, 

em horário pós-laboral, num local que reunia as condições adequadas para a realização das 

mesmas. No local só estavam presentes a investigadora e a respetiva entrevistada. Analisaram-se 

os dados das entrevistas piloto através da audição das entrevistas e da leitura flutuante e conclui-se 

que havia algumas lacunas quer ao nível da postura da investigadora quer na formulação de 

algumas questões. Assim, como primeira lacuna verificou-se que a investigadora falava muito rápido 

sendo necessário moderar o ritmo e a velocidade da voz. A outra lacuna prendeu-se com algumas 

falhas nas respostas dadas por parte das entrevistadas, isto é, tornou-se pertinente adequar e 

introduzir algumas questões no guião de modo a obter respostas precisas, concretas e conclusivas 

face aos objetivos gerais da investigação. Esta ideia é defendida por Fortin, Marcel e Nadeau (2000, 

p.250) quando referem que “o acrescento ou a retirada de questões pode mostrar-se necessário a 

fim de satisfazer as exigências da investigação”. Neste sentido, procedemos à introdução de novas 

questões no guião de entrevista e deste processo resultou o guião da entrevista na sua versão 

                                                 
11 Apêndice 1 – Guião da entrevista piloto 
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definitiva12. Na realização das entrevistas piloto testamos também o fator tempo, assumindo como 

tempo limite, 45 minutos. Da sua análise verificamos que as entrevistas não ultrapassaram este 

tempo de referência, decorrendo ambas num período compreendido entre os 28 e 35 minutos. 

 

5.7.3. Procedimentos utilizados na recolha de dados 

A entrevista, que visa obter respostas válidas e informações pertinentes, é uma verdadeira 
arte, que se aprimora com o tempo, com treino e com experiência. Exige habilidade e sensibilidade; 

não é tarefa fácil, mas é básica (Marconi & Lakatos, 1999, p.98). 
 
A realização das entrevistas implica algum grau de exigência por parte do investigador, o 

qual, deve considerar algumas diretrizes fundamentais, normas conducentes ao êxito das mesmas, 

isto é, “são requeridas certas condições antes de empreender uma entrevista” (Fortin, Marcel & 

Nadeau, 2000, p.248). Assim, numa primeira etapa, contatamos pessoalmente o agrupamento de 

escolas da rede pública e a diretora técnica da rede privada dos jardins de infância previamente 

selecionados em função das caraterísticas: rede pública e rede privada. 

Posteriormente, para ambas as redes entregamos pessoalmente um ofício 13 dirigido ao 

diretor do agrupamento de escolas, no caso da rede pública e à diretora técnica, no caso da rede 

privada, a pedir autorização para realizarmos as entrevistas aos educadores de infância. Neste 

ofício, para além da autorização, explicamos algumas questões de natureza ética a ter em 

consideração quer na recolha e análise dos dados quer na identidade dos participantes e contextos 

educativos. Depois de obtida a autorização dos órgãos de soberania contatamos pessoalmente os 

educadores de infância para agradecermos a sua disponibilidade e a colaboração nesta investigação 

e combinarmos as datas mais convenientes para realizar as entrevistas. Para tal, procedemos à 

troca de e-mails entre investigadora e entrevistados/participantes para, posteriormente, 

agendarmos o dia e a hora para a realização das entrevistas. Nesta conversa informamos ainda, os 

educadores sobre as gravações das entrevistas, ficando estas apenas na posse da investigadora, 

durante o período decorrente do estudo procedendo posteriormente à sua eliminação.      

As entrevistas foram realizadas nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2015, em diferentes 

horários, conforme a disponibilidade das entrevistadas: três em horário laboral e três no período de 

almoço. Todas as entrevistas foram realizadas nos respetivos contextos de jardim-de-infância, mais 

propriamente, numa sala da escola e gabinetes, locais que reuniam as condições adequadas para a 

realização das mesmas. Nesses contextos, apenas estiveram presentes a investigadora e a 

                                                 
12 Apêndice 2 – Guião de entrevista – Versão definitiva 
13 Anexos 6 – Protocolo de Investigação 
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entrevistada à qual se pediu autorização para gravar em áudio a entrevista. Este procedimento 

permitiu-nos transcrever na íntegra os discursos das participantes para, posteriormente se efetuar 

adequadamente a codificação e análise dos dados. A preceder as entrevistas mantivemos uma 

conversa assente “numa atmosfera de cordialidade e de amizade (rapport)” (Marconi & Lakatos, 

1999, p.98) onde, à semelhança das entrevistas piloto, agradecemos a disponibilidade e 

participação nesta investigação. Neste contato inicial, as participantes foram informadas sobre os 

objetivos de investigação, o modo como se ia proceder a entrevista, o anonimato e a 

confidencialidade dos dados. A duração global de cada entrevista foi variável, de acordo com o 

tempo que cada entrevistada necessitava para se expressar, oscilando esses períodos entre 23 e 40 

minutos. De uma forma geral, todas as entrevistadas responderam de forma aceitável à entrevista, 

tendo conversado em tom calmo e respondido de forma bastante completa às questões colocadas. 

No final de cada entrevista, perguntamos o que acharam dela e todas as participantes foram 

unânimes em dizer que gostaram de colaborar, visto ser um problema de primordial importância.  

A Instituição da rede pública foi codificada com a letra A e a Instituição da rede privada 

com a letra P, as entrevistadas foram numeradas de um a três, conforme a sequência da realização 

das entrevistas assumindo as designações de EA1, EA2, EA3 e EP1, EP2, EP3, respetivamente. 

Esta codificação teve como objetivo assegurar o anonimato e o caráter confidencial das informações 

prestadas, assim como salvaguardar sigilosamente os contextos educativos onde procedemos à 

recolha de dados para esta investigação.  

Depois de transcritas, as entrevistas foram enviadas por e-mail para cada uma das 

respetivas entrevistadas para verificarem a sua precisão, acrescentarem mais informações e/ou 

retificarem o que considerassem pertinente. Assim, todas as entrevistas deste estudo foram 

validadas pelas entrevistadas/participantes. Uma das entrevistadas fez correções ao texto em 

termos de pontuação e outra suprimiu algumas das respostas, isto é, retirou toda a informação que 

estava descontextualizada em relação à pergunta efetuada. Importa, salientar que os dados 

suprimidos nesta entrevista, não alteraram o conteúdo das respostas, apenas permitiram à 

investigadora uma melhor clarificação e objetividade das mesmas. As restantes entrevistadas não 

efetuaram qualquer alteração à transcrição inicial. As entrevistas foram reenviadas por e-mail para a 

investigadora com o consentimento das entrevistadas para se poderem analisar os dados. Este 

processo permitiu-nos validar as entrevistas passando-se assim ao procedimento de análise de 

dados através da análise de conteúdo.               
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5.8. Técnicas de análise de dados 

 
A análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades 

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspetos importantes e do que deve ser 
aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros (Bogdan & Biklen, 1994, p.205). 

 
Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo o material obtido durante a 

pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevista, as análises de 

documentos e as demais informações disponíveis (Lüdke & André, 1986, p.45). Na investigação de 

natureza qualitativa, esta fase surge integrada no processo de investigação “cada vez que o 

investigador se remete a um período de colheita de dados e em que ele deve situar-se em relação 

ao que já emergiu dos dados e ao que resta para descobrir” (Dubouloz, 2000, p.306).  

Para esta investigação utilizamos como técnicas de análise de dados a análise de 

conteúdo para analisar os dados provenientes das entrevistas e a análise documental para analisar 

o documento das metas de aprendizagem.      

 
5.8.1. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações  
(Bardin, 2014, p.33). 

 

Para a análise dos dados recolhidos através do inquérito por entrevista, com recurso à 

entrevista semiestruturada, recorremos à análise de conteúdo, pois “o método das entrevistas está 

sempre associado a um método de análise de conteúdo” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p.195). 

Assim, assumindo que os dados obtidos são natureza qualitativa consideramos a análise de 

conteúdo o procedimento mais adequado pois, na linha de Chizzotti (2001, p.98) permite-nos 

“compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas”.    

A técnica de análise de conteúdo é definida por Bardin (2014, p.40) como “um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” e “exige a maior explicitação de todos os procedimentos 

utilizados” (Vala, 1989, p.103). Esta técnica de tratamento da informação permite fazer a indução 

os dados, pois a sua finalidade é “efetuar inferências, com base numa lógica explicitada, sobre as 

mensagens cujas caraterísticas foram inventariadas e sistematizadas” (Vala, 1989, p.104). Neste 

sentido, pela inferência acedemos à interpretação dos dados atribuindo-lhes traços de significação 

face aos objetivos do estudo. A intenção da análise de conteúdo é, para Bardin (2014, p.40), a 
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“inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de receção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

A análise de conteúdo oferece a possibilidade de tratarmos a informação mesmo quando 

esta apresenta algum grau de complexidade e profundidade como é o caso das entrevistas 

semiestruturadas. Para isso, Bardin (2014, p.121) propõe três fases distintas para a análise de 

conteúdo: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material e 3) o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação.  

A pré-análise tem como objetivo a organização e sistematização de ideias a partir da 

leitura flutuante e escolha de documentos a serem submetidos a análise e que constituirão o corpus 

de investigação; da formulação de hipóteses e objetivos de investigação e da elaboração dos 

indicadores que fundamentem a interpretação final.  

Na constituição do corpus documental há que ter em conta as regras de exaustividade 

(levantamento completo do material suscetível a ser analisado), representatividade (a seleção dos 

documentos devem traduzir um reflexo fiel de um universo maior), homogeneidade (os documentos 

devem ser homogéneos, ou seja, devem obedecer a critérios precisos de escolha) e pertinência (os 

documentos devem ser adequados aos objetivos do estudo).  

A exploração do material constitui a fase de análise propriamente dita. Esta fase, longa e 

fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, 

em função de regras previamente formuladas (Bardin, 2014, p.127).  

O tratamento e interpretação dos dados destina-se a tornar os dados significativos.  

Assim, atendendo à realidade do nosso estudo e após a constituição do corpus 

documental procedemos à leitura flutuante do material recolhido de modo a “impregnar pela 

natureza dos discursos recolhidos e pelos sentidos gerais neles contidos a fim de começar a 

vislumbrar o sistema de categorias a usar para o tratamento” (Esteves, 2006, p.113). Realizada a 

leitura flutuante dos discursos das entrevistadas, procedemos a uma análise categorial definida por 

Bardin (2014, p.39) como “o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas 

que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem”. A 

categorização assume-se como a operação central na análise de conteúdo definida por Esteves 

(2006, p.109) como “a operação através da qual os dados (invocados ou suscitados) são 

classificados e reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a reconfigurar o 

material ao serviço de determinados objetivos de investigação”. Assim, através deste processo de 
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categorização pretendemos classificar e reduzir os dados, isto é, “simplificar para potenciar a 

apreensão e se possível a explicação” (Vala, 1989, p.110). 

Considerando que, para este estudo, o guião de entrevista obedeceu aos objetivos gerais 

preconizados, este facto, ajudou-nos a delinear as categorias com maior facilidade pois, como 

afirma Vala (1989, p.111), “a construção de um sistema de categorias pode ser feita a priori ou a 

posteriori, ou ainda através da combinação destes dois processos”. Assim, numa primeira etapa, 

analisamos os dados obtidos em cada bloco temático o que nos permitiu definir as categorias e 

subcategorias preliminares, no entanto, à medida que aprofundamos a análise dos dados fomos 

adequando e refinando o processo de categorização. Neste sentido, ao longo deste processo 

tomamos em atenção as regras de categorização defendidas por Bardin (2014, pp.147-148): 

homogeneidade, exclusividade, objetividade, pertinência, fidelidade e adequação ou pertinência de 

modo a obtermos um sistema de categorias produtivas ao nível dos resultados. 

A partir destes procedimentos definimos as dimensões, as categorias e as subcategorias 

que serviram de base para a análise das entrevistas conforme apresenta o quadro 10:   

Dimensões  Categorias  Subcategorias  
A. Perspetivas de 

avaliação na 
educação pré-

escolar  

A1. Funções/finalidades da avaliação 
 
 
 
 

 
 

A2. Pertinência da avaliação na educação pré-
escolar  

 
 
 

 
A3. Concetualização da avaliação 

 
 
 

A4. Importância da avaliação para os professores 
do 1.ºCEB 

 

A.1.1. O que avaliam os educadores 
A.1.2. Como avaliam 
A.1.3. Para que avaliam/Utilidade da 
avaliação 
A.1.4. Quando avaliam 
A.1.5. Por que avaliam 
 
A.2.1. Importância da avaliação 
A.2.2. Modalidades de avaliação 
utilizadas 
A.2.3. Perspetiva integrada da 
avaliação 

  
A.3.1.Perspetiva técnica da avaliação  
A.3.2.Perspetiva prática da avaliação 
A.3.3. Perspetiva dialógica da avaliação  

 
A.4.1. Valorização da avaliação na 
educação pré-escolar 
A.4.2. Interesse dos professores face à 
avaliação feita na educação pré-escolar 

B. Formação 
pedagógica  

B1. Teorias e práticas de avaliação  
 

 
B2. Legislação sobre avaliação 

B.1.1. Só formação inicial 
B.1.2. Outra (s) formação (ões) 
 
B.2.1. Contextos em que a adquire  
B.2.2. Documentos do Ministério 

C. Metas de 
aprendizagem 
na educação 
pré-escolar 

C1. Mudanças pedagógicas e curriculares 
 
 
 
 

C.1.1. Conhecimento e utilização das 
metas de aprendizagem 
C.1.2. Alteração das rotinas 
pedagógicas 
C.1.3. Alteração dos conteúdos 
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C2. Escolarização precoce/Formalização do 
ensino 

 
 
 
 
 
 
 

C3. Envolvimento dos pais no processo de 
avaliação 

C.1.4. Vantagens/inconvenientes das 
metas de aprendizagem 

 
C.2.1. Metas de aprendizagem como 
currículo de competências 
C.2.2. Metas de aprendizagem e 
formalização da educação pré-escolar 
C.2.3. As metas de aprendizagem 
condicionam a avaliação das crianças 
de 5 anos 
 
C.3.1. Interesse e participação dos pais 
no processo de avaliação 
C.3.2. Atenção ao desenvolvimento das 
crianças 
C.3.3. Ligação jardim-de-infância e 
família   
 

D. Práticas de 
avaliação na 

educação pré-
escolar 

D1. Influência dos modelos curriculares na 
avaliação 

 
 
 
 
 
 

 
D2. Intervenientes no processo de avaliação 

 
 
 

 
D3. Autonomia dos educadores no processo de 
avaliação 
 
D4. Práticas de avaliação nas diferentes faixas 
etárias 

 

D.1.1. Modelos curriculares utilizados 
D.1.2. Autonomia para a 
implementação/utilização de modelos 
curriculares    
D.1.3. Instrumentos utilizados na 
prática 
D.1.4. Conhecimento de outros 
instrumentos de avaliação    

 
D.2.1. Participação dos Pais/feedback 
D.2.2. Participação dos Educadores 
D.2.3. Participação das Crianças 
D.2.4. Outros intervenientes 
 
D.3.1. Imposição de instrumentos  
D.3.2. Referenciais de avaliação   
 
D.4.1. Formas de avaliar  
D.4.3. Adequação  
D.4.4. Competência dos educadores 
para avaliar 

Quadro 10 – Quadro síntese das dimensões, categorias e subcategorias de análise 

 

Depois de construídas as categorias efetuamos a validação interna das mesmas, ou seja, 

“o investigador deve procurar assegurar-se da sua exaustividade e exclusividade” (Vala, 1989, 

p.113). Neste sentido, pretendemos garantir que “todas as unidades de registo possam ser 

colocadas numa das categorias; e, no segundo caso, que uma mesma unidade de registo só possa 

caber numa categoria” (Vala, 1989, p.113).  

Esta fase de definição de categorias permitiu-nos simplificar o material recolhido, e, desta forma, 

fazer inferências 14  sobre as mensagens sistematizadas em cada uma, de modo a fazer uma 

                                                 
14 É a inferência que permite a passagem da descrição à interpretação, enquanto atribuição de sentido às caraterísticas 
do material que foram levantadas (Bardin, 2014). 
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interpretação dos dados obtidos. Assim, para o tratamento e análise das entrevistas seguimos a 

seguinte ordem de etapas: 1.º Transcrição integral de cada entrevista; 2.º Leitura integral de cada 

entrevista; 3.º Seleção de unidades de significação a codificar, sublinhando segmentos de texto 

(marcadores de diferentes cores), identificação de subcategorias; 4.º Construção de grelhas com as 

subcategorias para análise do corpus das entrevistas; e 5.º Construção de um discurso 

interpretativo através da inferência. Após o preenchimento das grelhas com as subcategorias e as 

respetivas unidades de registo procedemos à apresentação, análise e discussão dos resultados 

obtidos através de um discurso interpretativo através da inferência que se trata, na perspetiva de 

Vala (1986, p.104) da “desmontagem de um discurso e da produção de um novo discurso através 

de um processo de localização-atribuição de traços de significação, resultado de uma relação 

dinâmica entre as condições de produção do discurso a analisar e as condições de produção da 

análise”.  

 

5.8.2. Análise documental 

A maioria dos projetos de ciências da educação exigem a análise documental. Nalguns 
casos servirá para complementar a informação obtida por outros métodos; noutros constituirá o 

método de pesquisa central ou mesmo exclusivo (Duffy, 1997, p.90). 
 

A análise documental permite o tratamento da informação contida nos documentos tendo 

por objetivo “dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por intermédio 

de procedimentos de informação” (Bardin, 2014, p.47). Esta técnica assume um papel relevante na 

abordagem de dados qualitativos seja para completar “informações obtidas por outras técnicas, 

seja desvelando aspetos novos de um tema ou problema” (Lüdke & André, 1986, p.38). Pela sua 

natureza, estes documentos constituem fontes de informação que podem dividir-se em fontes 

primárias e fontes secundárias caraterizando-se estas últimas como “interpretações de 

acontecimentos baseadas em fontes primárias” (Duffy, 1997, p.91). Analogamente, esta ideia é 

defendida por Bardin (2014, p.47) quando refere que a análise documental permite passar de um 

documento primário (em bruto) para um documento secundário (representação do primeiro).  

Esta técnica permite trabalhar diretamente com documentos, a análise faz-se por 

classificação-indexação e o seu objetivo é a representação condensada da informação, para 

consulta e armazenamento. Assim, “o propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma 

variável e a facilitação do acesso ao observador, de tal forma que este obtenha o máximo de 
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informação (aspeto quantitativo), com o máximo de pertinência (aspeto qualitativo) ” (Bardin, 2014, 

p.47).   

Utilizamos como técnica de recolha de dados a análise documental das metas de 

aprendizagem15, constituindo-se, deste modo, no corpus documental explorado. 

De acordo com os objetivos deste estudo interessava conhecermos, de forma 

aprofundada, o documento das metas de aprendizagem, ao nível do seu conteúdo. Este documento, 

proposto pelo Ministério da Educação, surge como um instrumento de apoio à gestão do currículo, 

preconizado pela Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 referente à avaliação na educação pré-escolar.  

 

5.9. Ética na investigação  

Na área da investigação, as questões morais e éticas assumiram especial atenção e 

destaque após a Segunda Guerra Mundial começando por manifestar-se na área das Ciências 

biomédicas em “reação às atrocidades cometidas em nome da «ciência» durante o regime nazi” 

(Fortin, Prud’Homme-Brisson & Coutu-Wakulczyz, 2000, p.114). 

Em resposta à violação dos direitos humanos foram emergindo códigos de ética de âmbito 

nacional e internacional com o objetivo primordial de reger toda a investigação em seres humanos. 

Estes códigos reúnem um conjunto de regras essenciais que referem o respeito e dignidade pela 

pessoa enquanto ser humano e sujeito de direitos. Segundo Fortin, Prud’Homme-Brisson e Coutu-

Wakulczyz (2000, p.114) a ética, no seu sentido mais amplo, é a ciência da moral e a arte de dirigir 

a conduta. Serve como um guia que permite avaliar os comportamentos humanos como bons ou 

maus segundo um sistema de valores ou normas orientadoras de determinados grupos ou 

sociedades. No seguimento de Lima (2006, p.130) refere que “o termo ética é originário de 

“ethos”, que designa a palavra grega “caráter”, sendo a ética o estudo sistemático dos conceitos de 

valor (“bom”/“mau”, “certo”/“errado”)”. Assim, o comportamento ético está intimamente ligado à 

atitude que se leva para o campo da investigação no que concerne ao acesso ao terreno, à recolha, 

à análise e interpretação dos dados e sobretudo à relação de respeito entre os participantes da 

investigação, isto é, as pessoas implicadas no próprio processo.  

As questões éticas colocam-se em todas as fases de uma investigação, desde a escolha do 
tema e a definição das questões de pesquisa, passando pela seleção dos participantes, até 
ao modo de acesso ao terreno, à forma de recolha dos dados, aos procedimentos de análise 
adotados, à redação do texto e à própria publicação dos resultados (Lima, 2006, p.139).    

 

                                                 
15 Apêndice 4 – Análise documental – Metas de aprendizagem 
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Esta ideia é também defendida por Máximo-Esteves (2008, p.106) quando refere que “as 

questões éticas adquirem centralidade num quadro investigacional em cujo fulcro se encontra o ser 

humano concreto em toda a sua complexa plenitude”. Neste sentido, torna-se preponderante tomar 

todas as disposições necessárias para proteger os direitos e a liberdade das pessoas que participam 

ativamente nos processos de investigação. Segundo Fortin, Prud’Homme-Brisson e Coutu-Wakulczyz 

(2000, p.116) cinco princípios ou direitos fundamentais aplicáveis aos seres humanos foram 

determinados pelos códigos de ética: o direito à autodeterminação, o direito à intimidade, o direito 

ao anonimato e à confidencialidade, o direito à proteção contra o desconforto e o prejuízo e, por 

fim, o direito a um tratamento justo e leal.  

O direito à autodeterminação diz respeito ao princípio ético do respeito pelas pessoas, isto 

é, o sujeito tem o direito de decidir livremente sobre a sua participação ou não na investigação. 

Enquanto pessoa autónoma ele escolhe deliberadamente participar de forma voluntária ou não 

atendendo que, a qualquer momento, poderá desistir da investigação sem qualquer prejuízo ou 

penalidade.  

Qualquer investigação junto de seres humanos constitui uma forma de intrusão na vida 

pessoal dos sujeitos (Fortin, Prud’Homme-Brisson & Coutu-Wakulczyz, 2000, p.116). Portanto, o 

investigador deve assegurar que o estudo é o menos invasivo possível e que o direito à intimidade 

dos sujeitos está protegida. As atitudes, as informações de índole pessoal, os valores, as opiniões 

deverão ser tomadas pelo investigador como íntimas e privadas.  

O direito ao anonimato e confidencialidade diz respeito à identidade de cada um dos 

participantes no estudo associada às respostas individuais. Ao longo do estudo, o investigador 

deverá utilizar códigos para identificar os participantes de modo a garantir o anonimato e a 

confidencialidade quer dos participantes quer dos dados facultados pelos mesmos. Os dados 

pessoais não podem ser divulgados ou partilhados sem autorização expressa do sujeito (Fortin, 

Prud’Homme-Brisson & Coutu-Wakulczyz, 2000, p.117). 

Emerge ainda o direito à proteção contra o desconforto e o prejuízo o qual preconiza as 

regras de proteção da pessoa participante no estudo contra inconvenientes suscetíveis de lhe 

fazerem mal ou de a prejudicarem. Os participantes tem direito a receber um tratamento justo e 

equitativo antes, durante e após a sua participação na investigação.  

A par deste conjunto de princípios éticos apresentados anteriormente, Lima (2006, p.139) 

destaca também algumas breves considerações sobre quatro aspetos preponderantes a ter em 

conta por todos os investigadores “o modo de acesso ao local de pesquisa, a obtenção do 
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consentimento informado dos participantes, a preservação da confidencialidade da informação 

obtida e a forma de redação e de publicação do texto com os resultados da investigação”.  

O acesso ao terreno assume-se como o acesso ao local onde se pretende desenvolver um 

estudo e aí proceder à recolha dos dados. Perante locais ou contextos onde existem relações 

hierárquicas importa começar por pedir autorização prévia aos dirigentes e/ou responsável máximo 

dessa organização antes do investigador aceder aos participantes. Após uma resposta favorável por 

parte dos responsáveis “é indispensável assegurarmo-nos de que os participantes não são coagidos 

por este responsável a envolverem-se no processo de pesquisa (nem impedidos por ele de o 

fazerem, contra a sua vontade) (Lima, 2006, p.141).  

Traduzindo-se como um princípio fundamental em qualquer investigação, a obtenção do 

consentimento informado diz respeito ao facto dos “participantes serem informados da natureza e 

do propósito da pesquisa, dos seus riscos e benefícios, e de consentirem em participar sem 

coerção” (Lima, 2006, p.142). Assim, todos os aspetos intrínsecos a todo o processo de 

investigação devem ser revelados aos participantes desde a identificação do investigador, os 

propósitos do estudo, a metodologia adotada, a explicação de todos os procedimentos, a duração 

da investigação, o modo de apresentação dos resultados e a explicitação de modo como os dados 

são armazenados, as pessoas que terão acesso aos dados, entre outros. A par destes 

procedimentos, o investigador deve assumir uma atitude de abertura e esclarecimento de qualquer 

dúvida que surja aos participantes assim como proceder à clarificação de todos estes aspetos 

através de um formulário que será validado pelos mesmos. Este princípio define ainda que a 

participação é voluntária e livre sendo que o participante poderá desistir a qualquer altura sem que 

daí decorram quaisquer penalizações.  

A preservação da confidencialidade define-se como uma obrigação ética essencial do 

investigador que visa “proteger a privacidade dos investigados, assegurar a confidencialidade da 

informação que fornecem e, quando possível ou desejável, assegurar o anonimato das suas 

respostas” (Lima, 2006, p.145). Assegurar a privacidade diz respeito ao controlo pessoal de cada 

participante no acesso que outros detém sobre ele, isto é, à informação que lhe diz respeito. A 

confidencialidade implica um acordo estabelecido entre os intervenientes no processo de 

investigação - investigador e participantes, quanto ao acesso de outros aos dados recolhidos. O 

anonimato diz respeito à atribuição de um nome fictício ou outro código que não identifique o 

indivíduo que forneceu os dados, isto é, a sua identidade não deverá ser revelada.  
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A redação do relatório de pesquisa e a publicação dos resultados constitui um momento 

análogo aos anteriores de respeito para com os participantes. Traduz-se na fase culminar do estudo 

onde importa valorizar e reconhecer o contributo dos participantes na investigação transportando a 

“ética para o próprio texto da pesquisa” (Lima, 2006, p.148). 

Este conjunto de responsabilidades contribuem para que toda a investigação se torne um 

processo metodologicamente competente e eticamente responsável, pois “é importante que os 

assuntos éticos na pesquisa deixem de ser pensados como uma questão, que é abordada e 

resolvida num momento preciso, antes de se prosseguir com o «verdadeiro» trabalho investigativo: 

é essencial que as questões éticas se tornem parte integral da nossa prática quotidiana de 

pesquisa” (Lima, 2006, p.155). Daqui se depreende que para a realização de uma investigação em 

educação, o investigador, deve revestir-se de todos os cuidados que envolvem as relações humanas: 

a delicadeza, a gentileza, a deferência, as boas maneiras e o máximo de respeito pelos 

participantes. Lima (2006, p.151) defende, ainda, que “para promover uma investigação 

eticamente responsável, é fundamental, pois, apostar no desenvolvimento da integridade do 

investigador, nomeadamente, através de processos formativos sistemáticos e de uma continuada 

reflexão pública e partilhada entre os próprios investigadores”. 
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CAPÍTULO VI – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

6.1. Introdução 

 
O conjunto do material compilado no campo não é, em si mesmo, um conjunto de dados, mas 

é, sim, uma fonte de dados. As notas de trabalho, as gravações em vídeo e os documentos 
respeitantes ao local do estudo não são dados. Mesmo as transcrições das entrevistas não o são. 

Tudo isto constitui material documental a partir do qual os dados serão construídos graças aos 
meios formais que a análise proporciona (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994, p.107). 

 
Neste capítulo, apresentamos os dados obtidos através da análise das entrevistas, 

organizados em quadros e tabelas, por dimensões, categorias, subcategorias e unidades de registo. 

Estes dados são o resultado sistematizado dos discursos recolhidos através do processo de 

transcrição e a sua subsequente análise de conteúdo. No início de cada ponto, apresentamos 

descritivamente cada dimensão no sentido de facilitar a apresentação e a leitura de toda a 

informação recolhida. Posteriormente, apresentamos as categorias e subcategorias sob a forma de 

tabelas, de modo a sistematizar e simplificar os dados obtidos, recorrendo, sempre que 

consideramos oportuno, a excertos dos discursos de alguns educadores entrevistados e, também, à 

revisão da literatura. Para os discursos dos três educadores entrevistados que exercem a sua 

atividade profissional no ensino público, continuaremos a utilizar a sigla A (EA1, EA2 e EA3) e, para 

os discursos dos três educadores entrevistados, que exercem a sua atividade profissional no ensino 

particular, a sigla P (EP1, EP2, EP3).  

Apresentamos os dados com base nas dimensões que já descrevemos, sumariamente, no capítulo 

da metodologia e que relembramos: perspetivas de avaliação na educação pré-escolar; formação 

pedagógica; metas de aprendizagem na educação pré-escolar e práticas de avaliação na educação 

pré-escolar, conforme apresenta o quadro 11: 

Dimensões  Categorias  

A. Perspetivas de 
avaliação na 
educação pré-escolar  

A1. Funções/finalidades da avaliação 
A2. Pertinência da avaliação na educação pré-escolar  
A3. Concetualização da avaliação 
A4. Importância da avaliação para os professores do 1.ºCEB 

B. Formação 
pedagógica   

B1. Teorias e práticas de avaliação  
B2. Legislação sobre avaliação 

C. Metas de 
aprendizagem na 
educação pré-escolar 

C1. Mudanças pedagógicas e curriculares 
C2. Escolarização precoce/Formalização do ensino 
C3. Envolvimento dos pais no processo de avaliação 

D. Práticas de avaliação 
na educação pré-
escolar 

D1. Influência dos modelos curriculares na avaliação 
D2. Intervenientes no processo de avaliação 
D3. Autonomia dos educadores no processo de avaliação 
D4. Práticas de avaliação nas diferentes faixas etárias 

Quadro 11 – Dimensões e categorias 



CAPÍTULO VI – APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

126 

Em relação à análise documental, fizemos a análise da estrutura e do conteúdo do 

documento em foco: as Metas de Aprendizagem para a educação pré-escolar. À luz do preconizado 

na Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011, os domínios previstos nas metas de aprendizagem surgem 

como uma das “dimensões fundamentais para avaliar o progresso das aprendizagens das 

crianças”, daí considerarmos pertinente apresentar uma análise pormenorizada deste documento 

de referência proposto pelo Ministério da Educação.      

 
6.2. Dimensão A – Perspetivas de avaliação na educação pré-escolar 

 
Na primeira dimensão analisada, tabela 1, através da análise dos discursos das 

participantes, recolhemos informações que nos permitiram compreender a sua perspetiva sobre o 

processo de avaliação na educação pré-escolar. Para isso, subdividimos esta dimensão em quatro 

categorias: funções/finalidades da avaliação, pertinência da avaliação na educação pré-escolar, 

concetualização da avaliação e importância da avaliação para os professores do 1.ºCEB que 

passamos a analisar de forma pormenorizada em confronto com a literatura e a legislação em vigor.  

 Tabela 1 – Categoria A1 – Funções e finalidades da avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
A.1.1. O que avaliam os 

educadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.2. Como avaliam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu avalio os objetivos que traço para cada criança. (EP2) 
 

Avalio as práticas do seu dia-a-dia (…) aquilo que eles fazem (…) aquilo que 
correu melhor, que correu pior, o que é que podemos melhorar. (EA3) 

 
Avalio os objetivos que são traçados. Os objetivos que são traçados para 
cada criança no seu próprio PI. Avalio o seu desenvolvimento (…). (EP3) 

 
Avaliamos as questões de aprendizagem aqui das crianças (…) o grau de 
desenvolvimento para aquela faixa etária. (EP1) 

 
Avalio tudo (…) avalio as atividades, avalio o projeto, avalio as crianças, 
portanto é tudo avaliado. Visitas de estudo são sempre avaliadas, avaliamos 
as atividades do Plano Anual de Atividades. (EA2) 

 
Avalio muitas coisas. Avalio o desenvolvimento das crianças, avalio a minha 
interação com elas, avalio as minhas planificações, avalio a organização do 
espaço (…) avalio esses aspetos todos. (EA1) 
um processo contínuo tendo a criança como protagonista da sua 
aprendizagem, isto é, ela toma consciência do que sabe, das suas 
dificuldades, de como as pode ultrapassar. (EA3) 

 
A avaliação do projeto é uma avaliação contínua. À medida que vou 
avançando com o projeto vou avaliando (…) vamos avaliando o que já 
sabemos, o que é que já aprendemos, o que é que queremos aprender, as 
“fichinhas” que trazem de casa também vamos avaliá-las, vamos fazendo o 
ponto de situação. As atividades também como já disse vou avaliando as 
atividades”. (EA2) 

 
Além de ser, (…) a avaliação ser contínua. (EP2) 
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A.1.3. Para que avaliam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.4. Quando avaliam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Traçamos objetivos específicos para aquela criança (…) são avaliados. Se 
estão adquiridos tudo muito bem, passamos à frente, se não estão temos 
que criar estratégias diferentes para chegar àquele objetivo que não está em 
aquisição. (EP1) 

 
Através dos objetivos que são traçados pelas áreas de conteúdo (…) do pré-
escolar e depois faço uma avaliação em cada PI. Depois tenho as fichas de 
(…) trabalho com um livro que adotei. Um livro da Porto Editora que já está 
dividido pelas áreas de conteúdo e depois é sempre feita uma avaliação se 
conseguem, se não conseguem. (EP3) 

 
Faço registos de situações, são registos de observação do comportamento 
das crianças, os trabalhos das crianças (…) a evolução dos trabalhos das 
crianças. (EA1) 

 
 

Essencialmente para reformular a minha prática. A minha prática e a minha 
intervenção junto das crianças e também junto dos pais (…). (EA1) 

 
Olhe para eu ter a noção daquilo que eles já sabem (…) daquilo que eu sei 
que eles aprenderam (…) para potenciar novas aprendizagens. (EP2) 

 
para ajustar em termos de trabalho (…) para chegarmos onde queremos, 
para tentar chegar a determinados objetivos. (EP1) 

 
tem que haver sempre uma continuidade até ao final do ano desses 
objetivos. (…) Para desenvolverem da melhor forma. (EP3) 

 
para eu repensar depois as práticas (…) no sentido depois de planear as 
atividades. (EA3) 

 
para dar continuidade ao meu trabalho. (EA2)   

 
na minha rotina diária no final e cada dia um momento em que as crianças 
são chamadas a avaliar o seu dia (…) no final da semana com mais tempo 
as crianças são chamadas a pensar sobre a atividade que mais as marcou 
ao longo da semana. (EA3) 

 
Existe um momento da rotina diária específico, que é ao final do dia, em 
que fazemos a revisão do dia. A revisão do dia, já sabe, uma pequena 
avaliação daquilo que o dia foi (…) é esse momento, de resto, a avaliação 
surge conforme a atividade. (EA2) 

 
normalmente, após o lanche eu faço uma avaliação. (EP1) 

 
todos os dias nós vemos se aquele objetivo foi atingido ou não (…) eu avalio 
durante todo o dia. (EP2) 

 
há avaliações que são feitas lá está, como eu digo, nos registos que é feita 
ali individualmente e na altura das fichas mas a maior parte da avaliação é 
feita em casa. No fim do dia tentamos fazer (…) avaliamos, mas é feita mais 
em casa quando estamos mais sossegados. (EP3) 

 
A minha avaliação e a avaliação das crianças são como eu disse ao fim da 
manhã e ao fim da tarde, temos sempre um momento de avaliação. (EA1)  

 
depois os pais tomam conhecimento, assinam, no final do ano levam uma 
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A.1.5. Por que avaliam 
 

cópia. (EA2) 
 

depois uma parte descritiva para os pais também lerem, além de não ser 
por cruzinhas porque acho que os pais estão muito informados e gostam de 
ler e gostam de ver (…). (EP2) 

 
 isso tudo fica registado para me ajudar a crescer como profissional. (EA1) 

 
e depois é feita no fim do ano, então uma avaliação mais específica para ser 
enviada para a escola primária. (EP3) 

 
para fazer chegar aos pais no final de cada período, as competências 
desenvolvidas. (EA3) 

 
as avaliações que fazemos … que são extremamente individuais aqui ao 
nível da Instituição, cada criança é um caso, isso facilita-nos muito depois o 
trabalho individualizado para cada criança (…) essa documentação … serve 
um bocadinho de apoio. (EP1) 

 

 

Funções e finalidades da avaliação 

Ao questionarmos os educadores acerca de o que avaliam nos contextos de educação pré-

escolar, fomos confrontadas com diferentes objetos consoante o contexto em que exercem a sua 

atividade. Contudo, o processo de avaliação está intrinsecamente ligado às práticas pedagógicas 

destes profissionais, sendo proferido na maioria dos seus discursos, na primeira pessoa do singular, 

“eu avalio”. Os educadores avaliam os objetivos traçados, as práticas do dia-a-dia, a aprendizagem 

das crianças, o grau de desenvolvimento, as atividades, os projetos, as atividades do Plano Anual de 

Atividades: “aquilo que correu melhor, que correu pior, o que é que podemos melhorar” (EA3). 

Nesta perspetiva, a avaliação assume a função de regulação, tendo como objetivo facilitar a 

aprendizagem dos alunos, isto é, “a função do professor é variar as condições em que se 

encontram os alunos para responder o melhor possível às suas dificuldades de aprendizagem” 

(Cardinet, 1993, p.23).  

Quando confrontados com a questão para que avaliam, os educadores revelam que 

avaliar é um processo que permite reformular, regular, repensar, ajustar, planear, dar continuidade 

e potenciar novas aprendizagens. Dentro da função de regulação, a voz dos participantes oscila 

entre a função formativa e a função formadora (De Ketele & Roegiers, 1999). Em termos de função 

formativa, avaliam “para ter a noção daquilo que elas (as crianças) já sabem, daquilo que eu sei 

que elas aprenderam, para potenciar novas aprendizagens” (EP2), “para ajustar em termos de 

trabalho, para chegarmos onde queremos, para tentar chegar a determinados objetivos” (EP1), isto 

é, a avaliação está diretamente ao serviço do indivíduo com o “objetivo de localizar o mais 

precisamente possível a origem das suas dificuldades a fim de as resolver” (De Ketele & Roegiers, 
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1999, p.53). No que concerne à função formadora, os educadores avaliam “essencialmente para 

reformular a minha prática. A minha prática e a minha intervenção junto das crianças e também 

junto dos pais” (EA1) e “para eu repensar depois as práticas … no sentido depois de planear as 

atividades” (EA3). Esta função vai de encontro a uma avaliação de regulação ao nível do indivíduo 

pois “as dificuldades identificadas junto dos estudantes em aprendizagem são muitas vezes os 

elementos principais que levam o professor a rever as suas estratégias de ensino” (De Ketele & 

Roegiers, 1999, p.54).  

A atuação destes educadores (como avaliam) pauta-se por uma avaliação marcadamente 

formativa, que vai de encontro a todos os normativos relativos à educação pré-escolar, 

nomeadamente, a circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 referente à Avaliação na Educação Pré-

Escolar. Por um lado, este tipo de avaliação constitui um marco significativo que ajuda e apoia as 

aprendizagens das crianças no sentido de as tornar mais adaptadas e integradas segundo o 

desenvolvimento individual de cada uma; por outro lado, regula e facilita a complexidade de 

situações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem. Alves (2004) destaca a função 

metacognitiva, que ajuda às aprendizagens através da análise de tarefas, correção de erros e 

critérios de realização e de êxito e a função reguladora que permite a adaptação de estratégias, 

ajuste dos métodos e modificação dos ritmos.  

Segundo os educadores entrevistados, a par da função de regulação, a avaliação assume-

se como contínua, isto é, a avaliação está sempre presente nas suas práticas educativas “traçamos 

objetivos específicos para aquela criança (…) são avaliados. Se estão adquiridos tudo muito bem, 

passamos à frente, se não estão temos que criar estratégias diferentes para chegar àquele objetivo 

que não está em aquisição” (EP1). Esta perspetiva vai de encontro a De Ketele e Roegiers (1999, 

p.47) quando referem que “no ponto de partida de qualquer processo de avaliação, importa 

determinar bem o tipo de decisão que seremos levados a tomar”, pois é a natureza dessa decisão 

que irá precisar os objetivos da própria avaliação e, consequentemente, as suas funções. Importa, 

assim, conhecer o patamar em que cada criança se encontra, estabelecer os objetivos e 

proporcionar-lhe aprendizagens ou estratégias que conduzam à aquisição desses objetivos.  

Os educadores assumem fazer uma avaliação contínua (quando avaliam) tendo 

destacado, na sua rotina diária, momentos específicos para que esta possa ocorrer “na minha 

rotina diária, no final de cada dia, um momento em que as crianças são chamadas a avaliar o seu 

dia …” (EA3); “normalmente após o lanche eu faço uma avaliação” (EP1).  
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Ao questionarmos os educadores sobre as finalidades da avaliação (para que avaliam) 

neste nível de educação, eles referem, maioritariamente, que serve para os pais tomarem 

conhecimento acerca do desenvolvimento das crianças “para fazer chegar aos pais no final de cada 

período, as competências desenvolvidas” (EA3). Por outro lado, a avaliação serve para “enviar para 

a escola primária” (EP3); “para crescer como profissional” (EA1) e para “facilitar o trabalho 

individualizado com cada criança” (EP1).      

A avaliação encontra-se intrinsecamente ligada às práticas avaliativas nestes contextos, 

servindo de apoio, regulação e orientação, quer do processo de ensino-aprendizagem, quer da 

atuação do educador de infância enquanto gestor do currículo, emergindo nestes contextos de 

educação pré-escolar “como um elemento essencial de construção e de conhecimento do percurso 

que os alunos fazem ao longo da sua aprendizagem” (Alves, 2004, p.11).  

Em relação a esta categoria, os educadores participantes neste estudo atribuem como 

finalidade principal da avaliação a orientação e a regulação. Dão sentido ao que avaliam, como 

avaliam, para que avaliam, quando avaliam e por que avaliam, de modo a orientar e adaptar às 

crianças todo o processo de ensino-aprendizagem e, por outro lado, regular e facilitar a 

aprendizagem destas ajustando as estratégias utilizadas. As funções mais vincadas nos discursos 

dos educadores entrevistados são, de facto, a diagnóstica e a formativa e ambas são valorizadas e 

salientadas por Pacheco (1995), Alves (2004), Perrenoud (1999) e em documentos como as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 e a 

Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011.  

 

Pertinência da avaliação na educação pré-escolar 

Para compreender o sentido da avaliação na educação pré-escolar, apresentamos na 

tabela 2, os discursos das intervenientes: 

Tabela 2 – Pertinência da avaliação na educação pré-escolar 

Subcategoria  Unidades de registo 
A.2.1. Importância da 

avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considero fundamental a avaliação na educação pré-escolar. (EA1) 
 

Eu considero muito pertinente, aliás, é um dos fatores mais importantes. (EP1)  
 

Considero pertinente a avaliação. Sem avaliar é impossível perceber o caminho a 
seguir (…). (EA2) 

 
Eu considero muito pertinente porque (…) o facto de termos que avaliar é muito 
importante porque nos obriga a estar atentos e a trabalhar. A avaliação é 
importante para nós termos consciência do nosso trabalho, dos objetivos que … 
daquilo que as crianças aprenderam que eu acho que é fundamental a avaliação. 
(EP2) 
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A.2.2. Modalidades de 
avaliação utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.3. Perspetiva 
integrada da avaliação 

 
Sem dúvida, acho que não só na educação pré-escolar, a avaliação faz parte e 
deve fazer parte de todos os graus de ensino e educação. (EA3) 

 
Sim, claro que sim. Porque eu acho que, desde pequeninos, os miúdos têm os 
seus objetivos, têm metas a atingir e é importante que a gente saiba avaliar. (EP3) 

 
 

a avaliação na educação pré-escolar serve tanto para o educador reformular as 
suas planificações como para ter a capacidade de ver o desenvolvimento que os 
seus alunos vão adquirindo e por isso, para os ajudar a adquirir outras 
competências que serão importantes para o desenvolvimento cognitivo e social de 
todo o ser que é a criança. (EA1) 

 
Pensamos no grupo e fazemos uma avaliação diagnóstica de cada criança. (EA3) 

 
A avaliação no pré-escolar é uma avaliação formativa. (EA3) 

 
para avaliar os meninos no início do ano eu considero que não há necessidade de 
estar a fazer uma avaliação diagnóstica formal porque à medida que se vão 
realizando as atividades com as crianças vou percebendo o que é que elas já tem 
adquirido. (EA2) 

 
A avaliação na fase pré-escolar é uma avaliação formativa (…) porque nos vai dar 
informações necessárias para a formação. É uma avaliação que não é para 
classificar as crianças num ranking de crianças, mas sim para perceber o ponto 
de quem, da criança, quais são as competências desenvolvidas, quais são as 
competências a desenvolver, quais são as dificuldades que é necessário trabalhar. 
(EA2) 

 
Avaliamos para haver uma comparação para ver se não há atrasos no 
desenvolvimento. (EP3)  

 
Faço para … uso para reaver outros objetivos, os objetivos ou reavaliá-los ou até 
reformulá-los, depois vejo se foram atingidos, se aquela estratégia foi correta ou 
não, uso, se não foi por ali tenho que arranjar outra maneira de avaliar. (EP2) 

 
mas não havia como quantificar a nível da atividade, normalmente cinco em 
avaliar, correu bem, não correu (…) o facto de começarmos a trabalhar neste 
aspeto em termos tácteis, ter-mos aqui material que pudesse, que nos pudesse 
servir de apoio … o PI. (EP1) 

 
 

a avaliação surge sempre integrada nos aspetos pedagógicos, porque de alguma 
forma, após uma atividade, nós tentamos sempre, por exemplo, num trabalho 
específico fazemos sempre uma avaliação através, ou de questões ou de quadros 
(…). De alguma forma a avaliação funciona aqui como o nosso termómetro em 
termos de conhecimento (…) por isso está implícita no nosso trabalho. (EP1) 

 
Faço um esforço por isso porque tenho tempos para isso, para fazer a avaliação 
(…) tenho tempos para respeitar nesse sentido. (EA1) 

 
No dia-a-dia, todos os dias a avaliação está sempre presente a cada momento da 
minha prática educativa. Só consigo ver desta forma. (EA3) 

 
Sim. Através dos objetivos que são traçados para cada criança (…) cada criança 
têm os seus objetivos para as áreas, para as diferentes áreas de desenvolvimento 
e ao fim de três meses é feita uma avaliação e depois novamente traçados novos 
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objetivos, claro que há objetivos que se podem manter, outros reformulados. 
Avaliamos para saber em que ponto é que estão eles, para saber onde é que 
precisam de ser mais trabalhados ou não. (EP3) 

 
Ora bem, surge integrada sem dúvida. Sim, sim. Faço muitas vezes a avaliação de 
trabalhos, há certos trabalhos que depois avalio com eles em que eles vão ver o 
que é que está bem no trabalho, o que é que falta noutro, como é que deveria ter 
sido feito. Faço a avaliação dos meninos (…) mais um registo de observação, 
porque registamos aquilo que observamos. (EA2) 

 
Sim, sim. Depois tenho outras maneiras de avaliar, não só pelo PI (…) mas (…) 
por aquelas situações espontâneas que também surgem. (EP2) 

 

A avaliação na educação pré-escolar reveste-se de bastante sentido para os educadores de 

infância, traduzindo-se num processo importante, pertinente e fundamental, que faz parte integrante 

das suas práticas pedagógicas “eu considero pertinente, aliás, é um dos fatores mais importantes” 

(EP1). A relevância deste processo obriga à reflexão constante do trabalho dos educadores, 

permitindo-lhes seguir uma dada orientação pois, segundo eles “sem avaliar é impossível perceber 

o caminho a seguir” (EA2). Estas perspetivas de avaliação vem denotar uma maior visibilidade 

sobre esta questão acentuando a sua importância e preconizando uma relação estreita entre a 

planificação e a avaliação. Por outro lado, é através da avaliação e, consequentemente, dos seus 

resultados que obriga os educadores a estarem mais atentos e a tomarem consciência do seu 

trabalho. As suas palavras revelam que “o facto de termos que avaliar é muito importante porque 

nos obriga a estar atentos e a trabalhar. A avaliação é importante para nós termos consciência do 

nosso trabalho” (EP2). 

Todos os educadores partilham a ideia de que a avaliação é uma dimensão fundamental e 

marcadamente significante da sua ação nos contextos de educação de infância. 

Ao analisarmos os seus discursos, percecionamos dois tipos de avaliação que emergem 

nos contextos de educação pré-escolar: a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa. Um dos 

educadores entrevistados refere a avaliação diagnóstica como primordial, servindo-se dela como 

ponto de partida, pois “ pensamos no grupo e fazemos uma avaliação diagnóstica de cada criança” 

(EA3). Esta perspetiva vai de encontro às ideias defendidas por Hadji (1994, p.62) quando refere 

que se “fala de avaliação diagnóstica quando se trata de explorar ou de identificar algumas 

caraterísticas de um aprendente (…) com vista a escolher a sequência de formação mais bem 

adaptada às suas características”. No entanto, a avaliação diagnóstica assume outro sentido 

quando outro dos entrevistados refere que ”para avaliar os meninos no início do ano letivo eu 

considero que não há necessidade de estar a fazer uma avaliação diagnóstica formal porque à 
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medida que se vão realizando as atividades com as crianças vou percebendo o que é que elas já 

tem adquirido” (EA2). Não se trata de captar traços que denominam o perfil específico de cada 

criança e que servem de ponto de partida para desenvolver toda a atividade pedagógica mas de ir 

incorporando a avaliação ao longo do processo de ensino-aprendizagem para daí extrair dados que 

permitam ir adaptando as atividades ao desenvolvimento de cada uma.  

Assiste-se, na maioria dos discursos dos educadores, a uma ideia vincada de que a 

avaliação na educação pré-escolar é marcadamente formativa. Emerge no próprio contexto 

educativo servindo “tanto para o educador reformular as suas planificações como para ter a 

capacidade de ver o desenvolvimento que os alunos vão adquirindo e por isso, para os ajudar a 

adquirir outras competências que serão importantes para o desenvolvimento cognitivo e social de 

todo o ser que é a criança” (EA1). Na linha de Hadji (1994, p.69) a avaliação formativa trata “de 

fornecer uma informação útil para a adaptação das atividades de aprendizagem” permite por isso, 

comparar graus e atrasos de desenvolvimento, perceber o ponto de vista da criança, as 

competências desenvolvidas e as competências a desenvolver, as dificuldades, reaver, reavaliar e 

reformular objetivos e estratégias. Estas ideias são análogas à circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 

sobre a avaliação na educação pré-escolar quando refere que “a avaliação na educação pré-escolar 

adota uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo contínuo e 

interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo que vá 

tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai 

ultrapassando” (p.1).  

Apenas um entrevistado profere o conceito “quantificar” referindo-se à ligação com o 

termo medição e classificação e reportando, consequentemente, para uma avaliação sumativa 

“mas não havia como quantificar a nível de atividade, normalmente cinco em avaliar, correu bem, 

não correu …” (EP1). Esta ideia aponta para um balanço final após um ciclo de avaliações, “uma 

soma, depois de uma ou várias sequências ou, de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de 

formação” (Hadji, 1994, p.64). Assistimos aqui a um contraste com a realidade avaliativa que se 

preconiza para a educação pré-escolar.     

A avaliação surge, segundo as vozes dos participantes neste estudo, de forma integrada 

no processo de ensino aprendizagem uma vez que, por um lado, existem tempos específicos na 

rotina diária para se proceder à avaliação e, por outro, após alguma atividade, os educadores 

procuram fazer a avaliação em parceria com as crianças. Essa avaliação é feita através de questões 

ou de quadros e “funciona aqui como o nosso termómetro em termos de conhecimento (…) por 
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isso está implícita no nosso trabalho” (EP1). Sublinhamos aqui o enfoque formativo da avaliação 

assumindo o ensino, a aprendizagem e a avaliação um elo de ligação entre si, que permite um 

acompanhamento do trabalho das crianças.   

Apenas um direciona o seu discurso para uma avaliação formadora pondo em destaque o 

papel das crianças no processo de avaliação “(…) há certos trabalhos que depois avalio com eles 

em que eles vão ver o que é que está bem no trabalho, o que é que falta noutro, como é que 

deveria ter sido feito” (EA2). A criança ao tornar-se um elemento participante na sua própria 

avaliação, regula as suas próprias atividades e, consequentemente, as suas aprendizagens. 

Estamos perante uma avaliação formadora que “põe no centro das suas preocupações a 

significação que os alunos atribuem aos critérios de avaliação” (Alves, 2004, p.70).    

Em torno da pertinência da avaliação na educação pré-escolar destacamos a importância 

atribuída a todo este processo que, em todos os discursos, se encontra intrincado nas práticas 

pedagógicas dos educadores entrevistados. Apesar de conhecer diferentes modalidades, a avaliação 

é descrita como marcadamente formativa e integrada no processo de ensino-aprendizagem servindo 

para conhecer os “patamares” em que se encontram as crianças e para ajustar as práticas 

pedagógicas.  

Ao sublinharmos a valorização da avaliação na educação pré-escolar, realçamos, ainda, 

que estes dados vão de encontro aos resultados revelados pelos estudos de Fernandes (2009) e 

Castilho (2011), em que a natureza formativa da avaliação na educação pré-escolar permite 

promover práticas mais adequadas e adaptadas às necessidades das crianças servindo, também, 

como motor de aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. Estes estudos mostram a relevância da 

prática da avaliação como uma possibilidade para uma melhor perceção sobre o tipo de atividades 

propostas e, assim, ensinar, aprender e avaliar tornam-se processos inseparáveis. Também Mendes 

e Cardona (2013, p.274) partilham da opinião que “a avaliação é vista como um elemento 

fundamental para a monotorização da atividade educativa, assim como para a compreensão do 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças, dos seus interesses, progressos e dificuldades”.  

 

Concetualização da avaliação 

Ao inserir-se num extenso campo semântico, o conceito de avaliação reveste-se de alguma 

polissemia fazendo com que se apropriem dele diferentes perspetivas, tal como depreendemos da 

leitura da tabela 3: 
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Tabela 3 - Concetualização da avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
A.3.1. Perspetiva técnica 

da avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.3.2. Perspetiva prática 
da avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A.3.3. Perspetiva 
dialógica da avaliação 

 

No departamento do pré-escolar traçamos os conteúdos programáticos baseados 
nas Orientações Curriculares e estes são comuns a todas as educadoras mas 
depois cada uma é autónoma na sua gestão. (EA3) 

 
Nós temos o Manual da Qualidade e adaptamos, readaptamos para o pré-escolar 
(…) os objetivos da educação pré-escolar. (EP3) 

 
no nosso agrupamento (…) tem para cada área de desenvolvimento várias 
competências e para cada competência vários indicadores de competência que 
nos ajudam a situar o mais objetivamente possível a criança. (EA1) 
o espaço era muito pequeno para se atingirem os objetivos (…). (EP2) 

 
Para cada competência temos alguns indicadores formalizados e depois pomos a 
cruzinha se aquele indicador já está … já é visível, já existe ou está em aquisição 
e pronto (…). (EA2) 

 
acabou por ser a implementação de um sistema de avaliação mais específico, 
com normas que nós criamos aqui na Instituição (…) que acabamos por ter a 
noção (…) se o objetivo foi atingido, ou não. (EP1) 

 
porque é de facto a forma de podermos ajustar aqui os modelos, as metodologias. 
(EP1)  

 
A avaliação … é … para podermos adequar as nossas práticas e também permite 
regular a nossa prática educativa”. (…) temos sempre que ajustar as nossas 
práticas ao nosso dia-a-dia. (EA3) 

 
Avaliamos, refletimos e se necessário voltamos a reformular. (EP3) 

 
serve para o educador reformular as planificações e a sua intervenção educativa. 
(EA1) 

 
no grande grupo vemos determinados comportamentos que a gente, pronto a 
nível de formação pessoal e social vai, vai … avaliando, mas depois em pequeno 
grupo há outros objetivos mais específicos que se vê  se foram atingidos ou não. 
(EP2) 

 
A avaliação é necessária para se poder mudar as práticas, para se poder trabalhar 
aquilo que não está bem trabalhado para desenvolver as crianças nas 
competências que achamos que ainda não estão desenvolvidas (…) mudar para 
tentar melhorar. (EA2) 

 
desenvolver nas crianças o sentido crítico, perceber o que é que correu bem, o 
que é que não correu bem, como correu, como se fez, como se devia fazer, o que 
vamos fazer a seguir, o que fizemos, porque fizemos. (EA2) 

 
Às vezes em diálogo ou assim às vezes individualmente: - achas que está bem? 
(EP3) 

 
As crianças falam livremente sobre as coisas que pensam. (EA3) 

 
Conversamos sobre o que se passou na manhã, se ficou retido, se não ficou 
retido, em termos de informação fazemos um resumo do que se passou e, esse 
trabalho é feito diretamente com as crianças. (EP1) 
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quando decidem ir para as áreas ao fim da manhã peço sempre aleatoriamente a 
dois ou três que contem o que tinham previsto fazer, se concretizaram ou não, 
quais foram as alterações e qual a interação que houve no espaço. (EA1) 

 
eu digo-lhes: «Olha é para eu ver se vocês sabem» (…) embora eu esteja sempre 
a incentivá-los: «Ai afinal, até já sabem» (…) é nessa perspetiva que eu faço a 
avaliação, que eles se autoavaliem. (EP2) 

 

Em relação à avaliação numa perspetiva técnica, os entrevistados salientam uma imagem 

do educador planificador que traça conteúdos programáticos, competências e indicadores de 

competência, que situam objetivamente cada criança e, por outro lado, este perfil permite-lhe 

adaptar e readaptar os objetivos que pretende trabalhar no seu contexto educativo.   

No âmbito do contexto de educação de infância ligado à rede pública, os educadores 

traçam os objetivos com base nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, proferindo 

que “em departamento do pré-escolar traçamos os conteúdos programáticos baseados nas 

Orientações Curriculares e estes são comuns a todas as educadoras mas depois cada uma é 

autónoma na sua gestão” (EA3). No contexto de educação de infância da rede privada, os 

educadores revelam que adaptam os objetivos da educação pré-escolar segundo o Manual da 

Qualidade: “nós temos o Manual da Qualidade e adaptamos, readaptamos para o pré-escolar (…) os 

objetivos da educação pré-escolar” (EP3). 

As vozes dos participantes situam o trabalho pedagógico na pedagogia de objetivos e no 

treino de competências. As atividades são dinamizadas segundo um conjunto de objetivos 

preconizados para a respetiva faixa etária sendo, posteriormente, sujeitos a uma avaliação. Esta 

avaliação formativa numa conceção behaviorista está para Alves (2004, p.62) “estreitamente ligada 

à pedagogia dita por objetivos e à pedagogia de mestria que decompõem o objetivo terminal de 

aprendizagem em objetivos intermédios”.            

A avaliação é também descrita pelos educadores segundo uma perspetiva prática, pois o 

educador é considerado um prático e “o aluno a fonte do referencial de avaliação” (Alves, 2004, 

p.42). Os educadores participantes privilegiam o ensino quando referem “ajustar os modelos, as 

metodologias” (EP1); “adequar e ajustar as práticas” (EA3); “serve para o educador reformular as 

planificações e a sua intervenção educativa” (EA1) e depois vamos avaliando “há outros objetivos 

mais específicos que se vê se foram atingidos ou não”. Se os objetivos não foram atingidos os 

educadores sentem necessidade de adequar as estratégias para aprender a ensinar. Assim, “a 

avaliação é necessária para se poder mudar as práticas, para se poder trabalhar aquilo que não 
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está bem trabalhado para desenvolver as crianças nas competências que achamos que ainda não 

estão desenvolvidas (…) mudar para tentar melhorar” (EA2).     

Impera, ainda, uma perspetiva dialógica da avaliação em que as próprias crianças se 

envolvem ativamente, através do diálogo, na sua própria avaliação: “ às vezes em diálogo ou assim 

às vezes individualmente: - achas que está bem?” (EP3); “As crianças falam livremente sobre as 

coisas que pensam.” (EA3). Nos discursos de todos os participantes neste estudo há evidências 

que, a partir de diálogos e conversações, quer integrados ou não na rotina diária, as crianças fazem 

parte integrante da sua própria avaliação. Os educadores pretendem “desenvolver nas crianças o 

sentido crítico, perceber o que é que correu bem, o que é que não correu bem, como correu, como 

se fez, como se devia fazer, o que vamos fazer a seguir, o que fizemos, porque fizemos”. (EA2). 

Esta prática de avaliação integra o desenvolvimento de competências e uma cultura dialógica entre 

educadores e crianças. Esta ideia defendida por Alves (2004, p.76) quando refere que “desenvolver 

competências implica desenvolver um pensamento crítico, o que implica uma cultura dialógica na 

sala, ou seja, uma cultura em que o diálogo, entre os alunos e com o professor, esteja ao serviço do 

desenvolvimento do pensamento dos alunos”.  

Assistimos a uma intervenção pedagógica que privilegia as competências das crianças em 

detrimento dos conteúdos trabalhados, assumindo a criança o papel central. Assim, através da 

cultura dialógica que se instala nestes contextos, os educadores pretendem “colocar os alunos em 

interações e utilizar o diálogo para permitir a confrontação de ideias, que conduzirá a uma 

modificação das representações destes e pode, assim, assegurar o desenvolvimento do 

pensamento” (Alves, 2004, p.76). As informações retiradas desse diálogo servem de suporte à 

avaliação e ao desenvolvimento de competências nas próprias crianças.   

Consideramos expressivas as opiniões dos educadores em relação à concetualização da 

avaliação, pois todos enfatizam uma perspetiva técnica, uma perspetiva prática e uma perspetiva 

dialógica da avaliação. Nas suas práticas, todos evidenciam a definição e a clarificação de objetivos, 

assumindo o educador o papel de planificador que dinamiza, adapta e readapta no sentido da 

aquisição de determinados objetivos por parte da criança. Por outro lado, privilegiam o ensino e não 

a aprendizagem das crianças, na medida em que pretendem saber se determinado objetivo foi 

atingido e se foi bem trabalhado. A condução das práticas educativas e, sobretudo, a intervenção 

dos educadores assume o papel central de todo o trabalho pedagógico. Em paralelo a estas duas 

perspetivas, os educadores asseguram, através dos seus discursos, que praticam, nos seus 

contextos educativos, uma cultura dialógica de avaliação. Acentuam o papel da criança na sua 
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própria avaliação através de um diálogo que se estabelece entre esta e o educador, acerca das 

atividades e tarefas que realiza no contexto educativo.    

 

Importância da avaliação para os professores do 1.ºCEB 

A avaliação na educação pré-escolar faz parte integrante das práticas pedagógicas dos 

educadores assumindo para estes um papel preponderante e um meio orientador para que o 

educador tome consciência da sua ação junto das crianças (tabela 4).  

Tabela 4 – Importância da avaliação para os professores do 1.ºCEB 

Subcategoria  Unidades de registo 
A.4.1. Valorização da 

avaliação na educação 
pré-escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4.2. Interesse dos 
professores face à 
avaliação feita na 

educação pré-escolar 

Não, não, não, infelizmente não. (…) Tudo o que é mau é aprendido no jardim-de-
infância (…). Não valorizam minimamente quando nós temos aqui um trabalho 
muito específico com as crianças (…) o 1.ºciclo acha que o nosso trabalho que … 
não tem valor nenhum. Quer dizer, não há valorização nenhuma do nosso 
trabalho, resumindo e concluindo, é mesmo isso. (EP2) 

 
Não. Não redondo … não. (EP1) 

 
Eu acho que não valorizam muito. (EA3) 

 
Não, não, não. Não há essa ligação entre pré-escolar e 1.ºciclo. (EP3) 

 
Não. Porque eu acho que eles não tem muito em conta a avaliação que nós 
vamos fazendo na educação pré-escolar. (EA2) 

 
Depende das experiências que eles já tiveram. Alguns que já trabalharam com 
algumas educadoras com quem conversaram e que valorizam, acham 
fundamental. Há outros que, ou porque tiveram más experiências (…) ou porque 
nunca trabalharam com nenhuma educadora, não veem as benesses deste nível 
de ensino. (EA1)   

 
Eu acho que daquilo que eu conheço a maioria dos professores do 1.ºciclo parte, 
com o seu grupo, parte do zero sem terem em conta aquilo que está para trás de 
cada criança … é a minha opinião pessoal. (EA2) 

 
quando os miúdos vão para o 1.ºciclo é mandada uma avaliação para a escola, 
individualmente. Nós temos os nossos PI(s) deles, fazemos a avaliação mas para 
a escola primária é enviada um avaliação mais descritiva e apercebemo-nos que 
essa avaliação nem sequer é tida em conta, os professores nem sequer tem 
conhecimento e nem sequer a leem. Eu acho que chega lá e arrumam-na. (EP3) 

 
Depende de cada um, depende do professor e quando se trabalha com o 1.ºciclo 
que é o nosso caso, temos algumas reuniões que são obrigatórias e nessas 
reuniões damos informações sobre as crianças que vão receber. Como ao longo 
do ano vamos tendo atividades comuns, os professores vão ficando mais 
sensibilizados para com esta faixa etária. (EA3) 

 
Nós quando as crianças fazem a transição daqui da parte do pré-escolar para o 
1.ºciclo temos o cuidado de … enviarmos as avaliações para o 1.ºciclo para o 
agrupamento. Sei que num primeiro ano perderam as avaliações, desapareceram. 
No segundo, o professor não as utilizou. No terceiro voltaram a perder as 
avaliações (…) Mas de facto vejo que não há aqui interesse, muito interesse em 
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de facto ter, ter estes dados (…) não, não noto muito interesse. (EP1) 
 

nas crianças que vão para o 1.ºciclo, vai um relatório de cada criança, o relatório 
do PI … uma avaliação mais aprofundada (…) nunca sabiam, nunca sabiam dos 
planos, depois perdiam, depois … olhe complicado, nunca deram valor àquilo que 
nós escrevíamos até para dar continuidade ao nosso trabalho. Quer dizer, nunca 
valorizaram isso, nunca sabiam onde estavam os relatórios. (EP2) 

 
Agora eu acho que ao longo dos anos, lentamente se está a verificar, cada vez 
mais, que eles consideram fundamental que as crianças passem pelo jardim-de-
infância. (EA1) 

 

 

Ao questionarmos os educadores acerca da valorização da avaliação na educação pré-

escolar por parte dos professores do 1.ºCEB, estes são unânimes ao referirem que realmente não 

valorizam a avaliação. Como tal, consideramos expressivas as afirmações dos educadores quando 

proferem “Não, não, não, infelizmente não … não valorizam minimamente” (EP2); “Não. Porque eu 

acho que eles não tem muito em conta a avaliação que nós vamos fazendo na educação pré-

escolar”. (EA2) e acrescentam “ Não, não, não. Não há essa ligação entre pré-escolar e 1.ºciclo”. 

(EP3)  

Contudo, um dos discursos aponta para o tipo de experiências dos professores do 1.ºCEB 

como um fator primordial para a valorização ou não da avaliação na educação pré-escolar. Assim, 

podemos considerar que tudo “depende das experiências que eles já tiveram. Alguns que já 

trabalharam com algumas educadoras com quem conversaram e que valorizam acham 

fundamental. Há outros que, ou porque tiveram más experiências (…) ou porque nunca trabalharam 

com nenhuma educadora, não veem as benesses deste nível de ensino.” (EA1)    

Por outro lado, ao questionarmos as educadoras sobre o interesse dos professores face à 

avaliação feita na educação pré-escolar, continuamos a evidenciar unanimidade no tipo de 

respostas dadas por estes. A maioria dos professores não tem em consideração a avaliação feita na 

educação pré-escolar, pois revelam que “daquilo que eu conheço a maioria dos professores do 

1.ºciclo parte, com o seu grupo, parte do zero sem terem em conta aquilo que está para trás de 

cada criança … é a minha opinião pessoal”. (EA2); “quando os miúdos vão para o 1.º ciclo é 

mandada uma avaliação para a escola, individualmente. Nós temos os nossos PI (s) deles, fazemos 

a avaliação mas, para a escola primária é enviada uma avaliação mais descritiva e apercebemo-nos 

que essa avaliação nem sequer é tida em conta, os professores nem sequer têm conhecimento e 

nem sequer a leem. Eu acho que chega lá e arrumam-na”. (EP3) 
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 Importa, contudo, evidenciarmos que as opiniões divergem quando a realidade educativa 

do jardim-de-infância faz parte integrante de um agrupamento, onde emerge, também, o 1.º ciclo. 

Em relação a esta questão, os educadores apresentam uma outra visão acerca do interesse dos 

professores face à avaliação feita no pré-escolar pois tudo “depende de cada um, depende do 

professor e quando se trabalha com o 1.º ciclo, que é o nosso caso, temos algumas reuniões que 

são obrigatórias e nessas reuniões damos informações sobre as crianças que vão receber. Como ao 

longo do ano vamos tendo atividades comuns, os professores vão ficando mais sensibilizados para 

com esta faixa etária.” (EA3). Assistimos a uma realidade onde o diálogo entre os vários 

intervenientes, educadores e professores do 1.º ciclo e as atividades conjuntas se tornam as 

ferramentas fundamentais de articulação entre estes dois níveis de ensino. Esta realidade vai de 

encontro a Serra (2004, p.76) quando diz que “apesar de a educação pré-escolar e o ensino básico 

se corporizarem como dois campos diferenciados, o segundo deveria ser uma continuação do 

primeiro”.     

A par destes factos, um educador refere que, cada vez mais, os professores têm vindo a 

interessar-se pela questão da avaliação na educação pré-escolar e pela frequência das crianças na 

educação pré-escolar: “agora eu acho que ao longo dos anos, lentamente se está a verificar, cada 

vez mais, que eles consideram fundamental que as crianças passem pelo jardim-de-infância” (EA1). 

Esta opinião emerge de um educador que integra um agrupamento de escolas em que o jardim-de-

infância e o 1.ºciclo partilham o mesmo espaço e onde existe articulação entre estes dois níveis de 

educação (educação pré-escolar e 1.ºciclo).  

Ao questionarmos os educadores acerca da importância da avaliação para os professores do 

1.ºciclo, os discursos são, maioritariamente, unânimes quanto à valorização da avaliação na 

educação pré-escolar e ao interesse dos professores face à avaliação feita na educação pré-escolar. 

De facto, estes não valorizam nem manifestam interesse pela avaliação das crianças que vão 

integrar as suas salas ao nível do 1.º ciclo, havendo, deste modo, desfasamentos entre a realidade 

estudada e os dados da literatura. Neste sentido, Serra (2004, p.75) refere que “se entendermos, 

então, o sistema educativo como uma máquina e os diferentes níveis educativos como peças dessa 

máquina, articulação curricular poderia entender-se como os “pontos” de união entre os ciclos, isto 

é, os mecanismos encontrados pelos docentes, para promover a transição entre ciclos diferentes”. 

A avaliação surge como um meio de articulação, através do qual, o professor do 1.ºciclo conhece e 

compreende, de forma holística, o desenvolvimento integral de cada criança possibilitando-lhe dar 

continuidade educativa ao trabalho encetado ao nível da educação pré-escolar. Assim, os discursos 
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apresentados remetem-nos para uma desconsideração pelo nível de desenvolvimento das crianças 

no que concerne às suas potencialidades e dificuldades, dificultando a continuidade entre os ciclos. 

 

6.3. Dimensão B – Formação pedagógica 

O Perfil Especifico de Desempenho Profissional do Educador de Infância16 enfatiza a sua 

formação, enquanto profissional com capacidade para desempenhar funções com crianças de 

idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos. Neste sentido, os participantes pronunciaram-se 

sobre a sua formação pedagógica e conhecimento da legislação sobre a avaliação na educação pré-

escolar. Gostaríamos de ressaltar que em termos de formação inicial, houve ausência de respostas,  

uma vez que dois educadores não se pronunciaram acerca da sua formação de base. Em paralelo, 

auscultamos todos os participantes acerca da legislação sobre a avaliação numa abordagem, quer 

aos contextos em que adquirem esse tipo de informação, quer ao nível de conhecimento de quais 

os documentos que fazem referência ao processo de avaliação na educação pré-escolar (tabela 5). 

Tabela 5 – Teorias e práticas de avaliação 

Subcategoria    Unidades de registo 
Só formação inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outra (s) Formação (ões) 

 

o que eu possuo é a minha formação de base (não é) eu quando tirei o curso era 
Bacharel, depois tirei a Licenciatura. (EP2) 

 
se calhar podia haver mais, talvez mais ações de formação, mais sensibilização. 
(EP3) 

 
Também já propusemos aqui formação mas depois acabou por não se realizar. 
(EA2) 

 
eu quando tirei o curso que lá vão muitos anos … nunca fiz formação … a  minha 
formação de base … (EA3) 
  
Foi na Universidade do Minho eu fiz um DESE em Metodologia e Supervisão em 
Educação de Infância, depois fiz um curso de formação de formadores. (EA1) 

 
não tenho formação em avaliação no pré-escolar, tenho formação em avaliação 
em Creche que foi daqui que eu pude depois adaptar para a educação pré-
escolar. (EP1) 

 
de vez em quando, quando há formação eu tento, eu tento ir, mas … agora …a 
formação mesmo em avaliação, não. (EP2) 

 
Não. (EA2) 

 
fiz formação. Fiz parte de um círculo de estudos e foi um trabalho bastante 
exaustivo e está muito recente. (EA3) 

 
Não. (EP3)  

                                                 
16 Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de agosto 
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Teorias e práticas de avaliação 

Torna-se significativo perceber que teorias e práticas de avaliação emergem nos contextos 

de educação pré-escolar onde os educadores, participantes neste estudo, desempenham as suas 

funções. Para isso, questionamo-los acerca do tipo de formação adquirida sobre avaliação sendo 

que, apenas quatro dos entrevistados, elencaram só a formação inicial. Dois discursos são objetivos 

quando referem “o que eu possuo é a minha formação de base, (não é) eu quando tirei o curso era 

Bacharel, depois tirei a Licenciatura” (EP2); “eu quando tirei o curso que lá vão muitos anos … 

nunca fiz formação … a minha formação de base …” (EA3). Portanto, para estes educadores, o 

sustentáculo para avaliarem as crianças nos contextos educativos onde exercem as suas funções 

prende-se com os conhecimentos adquiridos na sua formação inicial. 

Consideramos também expressivos os outros dois discursos que, ao não elencarem a 

formação inicial, lhes foi questionado se havia formação suficiente sobre avaliação. Face a esta 

abordagem, um dos educadores refere que deveria haver mais ações de formação e sensibilização 

para fazê-las, mas do ponto de vista externo, do Ministério da Educação ou de outras entidades 

competentes “se calhar podia haver mais, talvez mais ações de formação, mais sensibilização” 

(EP3).  

Auscultamos ainda, em paralelo a esta questão, uma outra opinião de um educador que 

revela que no seu contexto onde exerce funções já houve propostas para se fazer formação sobre 

avaliação mas até ao momento ainda não se realizou “também já propusemos aqui formação mas 

depois acabou por não se realizar” (EA2).  

Em termos de outra (s) formação (ões) feitas na área da avaliação, para além da formação 

inicial e dos conhecimentos daí advindos, os educadores expressaram, maioritariamente, que não 

possuíam formação em avaliação. Assim, obtivemos prontidão e clareza em duas respostas dadas 

“Não” (EA2 e EP3). Outro educador refere que vai fazendo formação mas não na área da avaliação 

“de vez em quando, quando há formação eu tento, eu tento ir, mas … agora … a formação mesmo 

em avaliação, não” (EP2). Análogo a esta questão, surge o discurso de outro entrevistado que 

menciona que não tem formação em avaliação na educação pré-escolar mas formação sobre a 

avaliação em Creche. Esta formação em Creche surge associada ao Manual de Avaliação da 

Qualidade da Segurança Social (MAQC) que, depois daqui “eu pude adaptar para a educação pré-

escolar” (EP1). 

Esta falta de formação na área da avaliação na educação pré-escolar encaminha-nos em 

paralelo para resultados já obtidos em alguns estudos empíricos, tais como: Fonseca (2012), 
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Oliveira (2011), Sousa (2011), Cabrita (2007), entre outros. Daqui depreendemos que esta falta de 

sustentação teórica e de orientação na área da avaliação é uma realidade que se vem desenhando, 

há algum tempo, nos contextos de educação pré-escolar. 

Perante esta abordagem, apenas dois educadores referenciam que fizeram formação “fiz 

formação. Fiz parte de um círculo de estudos e foi um trabalho bastante exaustivo e está muito 

recente” (EA3), “foi na Universidade do Minho eu fiz um DESE em Metodologia e Supervisão em 

Educação de Infância, depois fiz um curso de formação de formadores” (EA1).  

Constatamos pela análise dos discursos que em relação às teorias e práticas de avaliação, 

os educadores, na sua maioria, não possuem formação em avaliação na educação pré-escolar 

seguindo como referência, os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação inicial. Este ciclo 

de estudos serve de sustentáculo para procederem à avaliação das crianças não havendo, 

posteriormente, um aprofundamento sobre esta área que, inevitavelmente, acompanha e assiste 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Neste sentido, verificamos que a avaliação é utilizada na 

prática do dia-a-dia dos educadores, sendo feita sem referências nem marcos teóricos que a 

sustentem.  

 

Legislação sobre avaliação 

No âmbito da educação pré-escolar, os normativos emanados do Ministério da Educação 

são considerados documentos de referência para todos os educadores de infância (Instituições da 

rede pública e privada). Assim, consideramos pertinente dar voz aos participantes para 

compreender os contextos em que a legislação é adquirida e quais os documentos do Ministério 

que fazem referência à avaliação na educação pré-escolar (tabela 6). 

Tabela 6– Legislação sobre avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
Contextos em que a 

adquire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muita da legislação eu consigo ter conhecimento dela através da direção, porque 
a nossa direção, por norma manda-nos a legislação que vai saindo os decretos-lei, 
as circulares … depois nas reuniões de departamento, normalmente também 
discutimos alguma legislação e também tenho alguma ligação à Universidade. 
(EA1) 

 
Através de documentos que nos chegam e de formação. (EA3) 

 
Nós recebemos a legislação, a Direção do agrupamento vai mandando a 
legislação que vai saindo. (EA2) 

 
Olhe, através da net porque uma pessoa pesquisa sempre e é basicamente sobre 
isso. (EP3) 

 
Através das Orientações Curriculares. (EP2)    
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Documentos do 
Ministério 

 

 
havia um Manual de Creche da Segurança  … pegamos nos documentos de 
Creche e adaptamos ao pré-escolar … aqui a Segurança Social, a parte de Creche 
está qui inferida é … quem nos legisla a nós, na parte de pré-escolar 
supostamente deveria ser a DREN mas que quase … nunca apareceu aqui. (EP1)   

 
 

Eu acho que as Orientações Curriculares são excecionais, embora saiba que estão 
a reformula-las … continuam a ser um excelente documento. A circular 17 de 
2007 é muito importante, o decreto que define o perfil do educador é 
fundamental. Eu acho que estes três documentos são muito, muito importantes. 
(EA1) 

 
Que eu tenha conhecimento o último que documento que nos chegou foi de 
2011. (EA3) 

 
Aquela que eu estou assim a ver de cor é a circular 17 que fala da avaliação. 
(EA2) 

 
o Ministério da Educação lançou as metas em 2011, penso que sim. (EP3) 

 
Depois temos da Instituição, mas isso é através da Segurança Social que temos … 
o Manual da Qualidade … que é mais propriamente para a Creche do que 
propriamente para o Jardim. Em termos de Jardim orientamo-nos mais pelas 
Orientações Curriculares. (EP2) 

 
ninguém nos informou sobre que havia legislação concreta sobre avaliação, fomos 
nós que adaptamos a parte da Creche para o Pré-Escolar … não nos foram 
fornecidos documentos. Não tenho noção. (EP1)   

 

 

Neste sentido, ao questionarmos os educadores sobre os contextos onde adquirem 

conhecimento acerca da legislação sobre a avaliação as suas opiniões são divergentes consoante os 

contextos onde exercem as suas funções. As vozes dos educadores do contexto A (instituição 

pública) são conformes entre si, espelhando a dinâmica e os procedimentos implementados neste 

tipo de contextos de educação pré-escolar. Torna-se notório e evidente que a direção e o 

agrupamento enviam para os educadores toda a legislação que vai saindo: “Nós recebemos a 

legislação, a direção do agrupamento vai mandando a legislação que vai saindo” (EA2); “através de 

documentos que nos chegam e de formação” (EA3). Este procedimento é claro através do seguinte 

discurso: “Muita da legislação eu consigo ter conhecimento dela através da direção, porque a nossa 

direção, por norma manda-nos a legislação que vai saindo os decreto-lei, as circulares … depois nas 

reuniões de departamento, normalmente também discutimos alguma legislação e também tenho 

alguma ligação à Universidade” (EA1).  

Em contrapartida, a mesma questão suscitou outro nível de respostas quando mudamos 

de contexto educativo, havendo, assim, mais inconstância nos discursos dos educadores: “Olhe, 
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através da net porque uma pessoa pesquisa sempre e é basicamente sobre isso” (EP3); “através 

das Orientações Curriculares” (EP2); “havia um Manual de Creche da Segurança … pegamos nos 

documentos de Creche e adaptamos ao pré-escolar … aqui a Segurança Social, a parte de Creche 

está qui inferida é … quem nos legisla a nós, na parte de pré-escolar supostamente deveria ser a 

DREN mas que quase … nunca apareceu aqui” (EP1). Denotamos que, ao nível deste contexto, os 

educadores não têm suporte da direção nem de qualquer outra entidade, cabendo a eles mesmos 

proceder à procura de tal informação/conhecimento. Nas questões da avaliação na educação pré-

escolar, as linhas orientadoras vão surgindo de várias vertentes não havendo procedimentos 

implementados que ajudem estes profissionais de educação ao nível dos contextos da rede privada.  

Quando questionados acerca de quais os documentos do Ministério que abordam as 

questões da avaliação na educação pré-escolar, os educadores foram elencando alguns 

documentos de referência como as Orientações Curriculares, a Circular 17 de 2007, o Perfil do 

Educador, as Metas de Aprendizagem de 2011. Pelos seus discursos, verificamos alguma 

superficialidade ao nível do conhecimento do conteúdo destes documentos, “aquela que eu estou 

assim a ver de cor é a Circular 17 que fala da avaliação” (EA2); “que eu tenha conhecimento o 

último documento que nos chegou foi de 2011” (EA3); “o Ministério da Educação lançou as metas, 

penso que sim” (EP3).    

No conjunto de documentos do Ministério da Educação, surgem como exceção, as 

Orientações Curriculares que, de uma forma geral, continuam presentes e sustentam as práticas 

educativas dos educadores de infância, “eu acho que as Orientações Curriculares são excecionais, 

embora saiba que estão a reformula-las … continuam a ser um excelente documento. A Circular 17 

de 2007 é muito importante, o decreto que define o perfil do educador é fundamental. Eu acho que 

estes três documentos são muito, muito importantes” (EA1), “… em termos de Jardim orientamo-

nos mais pelas Orientações Curriculares” (EP2).  

Sublinhamos a importância e valorização dos documentos do Ministério da Educação 

como linhas orientadoras no que diz respeito à avaliação na educação pré-escolar, contudo, um dos 

discursos aponta-nos para uma direção contrária ao referir que “ninguém nos informou sobre que 

havia legislação sobre avaliação, fomos nós que adaptamos a parte da Creche para o pré-escolar … 

não nos foram fornecidos documentos. Não tenho noção” (EP1). Daqui depreendemos, a existência 

de um conhecimento muito vago sobre os documentos do Ministério da Educação que fazem 

referência à avaliação na educação pré-escolar levando-nos a crer que todo o processo de avaliação 

emerge neste contexto educativo, sem qualquer tipo de referentes externos. O referente assume-se 
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como “o elemento exterior a que qualquer coisa pode ser reportada, referida” (Figari, 1996, p.47), 

isto é, o que se preconiza como ideal, como modelo ou objetivo pretendido e em relação ao qual a 

realidade é comparada. Deste modo, percecionamos a existência de fragilidades ao nível dos 

conhecimentos sobre a legislação vigente, referente à avaliação na educação pré-escolar.  

Através das vozes dos educadores, podemos sublinhar que, em relação à legislação sobre 

avaliação, os educadores revelam, de uma forma geral, ter pouco domínio ao nível dos referentes 

externos. Constatamos que, no contexto educativo da rede pública, as questões ligadas à legislação 

são pautadas pelo suporte da direção do agrupamento, que vai enviando toda a documentação para 

os educadores de infância. Contrariamente, no contexto da rede privada, são os próprios 

educadores que, de forma autónoma e sem qualquer orientação, vão procurando ter conhecimento 

da legislação não apresentando, nos seus discursos, grande aprofundamento sobre a mesma.     

 

6.4. Dimensão C – Metas de aprendizagem na educação pré-escolar  

A definição de metas finais para a educação pré-escolar contribui para esclarecer e 

explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas Orientações Curriculares 

para a educação pré-escolar. No seu conjunto, este documento faculta um referencial comum que 

será útil aos educadores de infância, para planearem processos, estratégias e modos de progressão 

para que, ao entrarem para o 1.ºciclo, todas as crianças possam ter realizado as aprendizagens 

fundamentais para a continuidade do seu percurso educativo. Este documento apresenta essas 

aprendizagens definidas para cada área de conteúdo das Orientações Curriculares sublinhando que, 

na prática dos jardins-de-infância, se deve privilegiar o desenvolvimento da criança e a construção 

articulada do saber, numa abordagem integrada e globalizante das diferentes áreas de conteúdo. 

Face ao descrito neste documento e à posterior indicação deste na Circular 

n.º4/DGIDC/DSDC/2011 referente à Avaliação na Educação Pré-Escolar pretendemos, nesta 

investigação, auscultar as opiniões dos educadores participantes acerca do papel das metas de 

aprendizagem nas suas práticas de avaliação no jardim-de-infância. Neste sentido, para uma melhor 

clarificação deste documento direcionamos as respostas dos educadores de forma divergente 

pretendendo esclarecer, em primeira instância, que mudanças pedagógicas e curriculares 

ocorreram/ocorrem nos contextos educativos com a introdução das metas de aprendizagem. Os 

educadores pronunciaram-se sobre o seu conhecimento e utilização das metas, as alterações nas 

rotinas pedagógicas e conteúdos assim como as vantagens e os inconvenientes das metas de 
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aprendizagem. Logo à partida, gostaríamos de ressaltar que um dos entrevistados não se pronuncia 

em relação à alteração dos conteúdos, ficando a análise deste dado reduzida a cinco respostas.     

Ao assumirem a avaliação de todas as metas de aprendizagem presentes neste 

documento, os educadores pronunciaram-se, de forma holística, acerca de uma possível 

escolarização precoce/formalização do ensino na educação pré-escolar. Verificamos que os 

discursos apropriam-se às realidades educativas e emergem intrinsecamente ligados às pedagogias 

defendidas pelos diferentes educadores de infância. 

Assumindo a avaliação na educação pré-escolar um papel marcadamente formativo, 

vários intervenientes integram este processo, por isso, consideramos pertinente dar voz aos 

educadores sobre o envolvimento dos pais no processo de avaliação pretendendo conhecer o papel 

destes, nas suas realidades educativas, no que concerne ao interesse e participação no processo de 

avaliação, à atenção dada ao desenvolvimento das crianças e, sobretudo, que ligação prospera 

entre o jardim-de-infância e a família. A participação da família assume-se como uma dimensão da 

qualidade que “foca a natureza das parcerias com os pais e as famílias das crianças e o modo 

como os pais e outros membros da comunidade local participam no processo de aprendizagem das 

crianças” (Bertram & Pascal, 2009, p.39).    

 

 Mudanças pedagógicas e curriculares  

 

No momento de se pronunciarem sobre as metas de aprendizagem, os educadores 

revelaram algum constrangimento inicial, na medida em que os participantes neste estudo não 

trabalham nem avaliam segundo este documento de referência. Na sua maioria, revelam ter 

conhecimento do mesmo mas não integraram as metas de aprendizagem nas suas práticas de 

avaliação (tabela 7). 

 Tabela 7 – Mudanças pedagógicas e curriculares 

Subcategoria  Unidades de registo 
Conhecimento e 

utilização das metas de 
aprendizagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uso as metas, são as tais orientações que eu uso. As metas entendo assim … 
pelas Orientações Curriculares. (EP2) 

 
É assim, nós aqui estamos falar das metas de aprendizagem, mas nós aqui não 
utilizamos esse termo, nós aqui, nós temos aqui os nossos próprios … foi criada 
pela Instituição através do Manual da Qualidade … por isso as metas, metas de 
aprendizagem acho que vai dar tudo ao mesmo, é tudo objetivos porque andamos 
ali à volta mas acaba por ir dar tudo ao mesmo, objetivos da educação pré-
escolar. Tem é uma nova área que nós é a área de formação pessoal, área de 
expressão e comunicação e área de conhecimento do mundo e elas lá tem 
também das tecnologias. (EP3). 
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Alteração das rotinas 
pedagógicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alteração dos Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando as metas surgiram veio o documento … este Agrupamento foi escolhido 
para discutir as metas para dar um feedback ao Ministério da Educação. E então 
fizemos isso, um grupo de trabalho, pegamos nas metas, preparamos, fizemos 
corresponder às metas determinados conteúdos nas competências e, na altura eu 
achei que fazia algum sentido ter metas (…) Havia metas que eram ilegíveis mas 
que viriam integrar alguma coisa de comum que tem que saber todo o pré-escolar 
(…) se calhar faz sentido, mas as metas a nível profissional nós não trabalhamos 
com metas. (EA2) 

 
nos Jardins de Infância da rede pública nós não nos orientamos pelas metas de 
aprendizagem. Quando surgiram as metas de aprendizagem em 2011, por acaso, 
o nosso Agrupamento foi chamado pare testar e cruzar as metas com as 
Orientações Curriculares para depois vermos como as introduzir nas nossas 
práticas. De facto estava um documento … na altura, até as achamos 
interessantes, trabalhamos nelas, adequamos aos nossos conteúdos que já 
tínhamos, traçamos com as Orientações Curriculares e depois … ficou tudo em 
“águas de bacalhau”…porque mudou o governo e não foi pedido mais nada. 
(EA3) 

 
Não. Elas servem-me apenas como documento de referência, essencialmente 
para ver o que poderei aproveitar para enriquecer o trabalho que vou realizar com 
os alunos. (EA1) 

 
há muita especificidade no documento e há coisas que são um bocadinho 
ambíguas (…) pode funcionar como orientador mas não só não o vejo como um 
documento linear. (EP1)  

 
Não. Eu não acho que havia necessidade de alterar as rotinas. As rotinas não. 
(EA2) 

 
A minha rotina? Não. (EA1) 

 
Em áreas, se calhar tinha que andar mais com um papel na mão e estar mais 
preocupada, mais atenta olha aquele acabou de atingir agora … e ter que 
escrever em que dia foi. Claro que nós fazemos esse tipo de avaliação mas não é 
assim tão linear e ali tinha que ser, se calhar, mais linear. (EP3) 
Não, não. (EP1) 

 
Eu acho que não. (EP2) 

 
Não. (EA3) 

 
 Não. Não porque segundo eu tenho assim umas luzes sobre as metas de 
aprendizagem também se baseia nas áreas de conteúdo. (EP3) 

 
Não. (EA3) 

  
Provavelmente. Porque aí a avaliação ia ter que estar de acordo com as metas. 
(EA2) 

 
Não alterou a prática. (EP1) 

 
Não, absolutamente nada. (EA1) 

 
 Eu para mim, na minha maneira de ver trouxe vantagens como já lhe disse no 
início acho que é vantajoso nós termos uma orientação e obriga-nos a estar 
atentos que acho que às vezes uma pessoa pode estar um bocadinho distraído e 
assim … tem um fio condutor. (EP2) 
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Vantagens/desvantagens 
das metas de 
aprendizagem 

 

 
Depende como as pessoas as interpretarem … se as interpretarem utilizando o 
documento das metas como um documento de referência que ajuda a planificar 
que ajuda a refletir acho que sim senhor é muito importante se … o educador 
interpretar as metas como um documento que tem que ser posto em ação, 
caímos numa perspetiva behaviorista o que é muito prejudicial porque penso que 
essa perspetiva behaviorista que é fundamental termos conhecimento dela mas 
que no contexto entre aspas “normal” de jardim-de-infância não é o mais 
adequado ao desenvolvimento das crianças. (EA1) 

 
Acaba por ter vantagens e alguns inconvenientes pronto … as vantagens é que 
nós de facto nós sabemos que temos de chegar ali a desvantagem é que cada um 
têm o seu ritmo … e acaba por ser um bocadinho um chapéu de dois bicos … 
acho que cada um nesta situação tem que adaptar ao grupo e ao sistema de 
trabalho e estar a intenção … eu funciono muito assim … é ir de encontro aos 
interesses do grupo e dentro do grupo cada individuo é um indivíduo. (EP1) 

 
os meninos quando chegam ao primeiro ano vão todos fazer a mesma coisa e 
portanto se nós queremos facilitar a vida às crianças, ou seja, tê-las o mais com 
as competências que lhes vão permitir uma aprendizagem mais segura e sem um 
degrau tão grande … pressupõe que os meninos já trabalharam determinados 
conteúdos que já sabem um conjunto de coisas. (EA2) 

 
Eu não o conheço … lá está é aquela … só tenho umas luzes não sei muito bem. 
(EP3) 

 
não me vou poder pronunciar porque não testamos as metas a não ser nessa 
altura que nos foi pedido. (EA3)  

 

Decorrendo a recolha de dados em dois contextos distintos e sendo a instituição pública 

escolhida aleatoriamente, fomos confrontados com uma realidade inédita, um agrupamento 

escolhido para testar e cruzar o documento das metas de aprendizagem com as Orientações 

Curriculares. Assim sendo, três dos educadores participantes neste estudo, fizeram parte de uma 

equipa assumindo-se como protagonistas neste processo e demonstrando um conhecimento 

aprofundado sobre as mesmas “quando as metas surgiram veio o documento … este agrupamento 

foi escolhido para discutir as metas para dar um feedback ao Ministério da Educação. E então 

fizemos isso, um grupo de trabalho, pegamos nas metas, preparamos, fizemos corresponder às 

metas determinados conteúdos nas competências e, na altura eu achei que fazia algum sentido ter 

metas. Havia metas que eram ilegíveis mas que viriam a integrar alguma coisa de comum que tem 

que saber todo o pré-escolar … se calhar faz sentido, mas as metas a nível profissional nós não 

trabalhamos com metas” (EA2) e acrescentam “nos jardins-de-infância da rede pública nós não nos 

orientamos pelas metas de aprendizagem (…) porque mudou o governo e não foi pedido mais 

nada” (EA3). 

Pela análise dos discursos, apesar de não serem implementadas, as metas são 

consideradas um documento muito interessante que serve de referência para enriquecer e orientar 
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o trabalho pedagógico dos educadores, “elas servem-se como documento de referência, 

essencialmente para ver o que poderei aproveitar para enriquecer o trabalho que vou realizar com 

os alunos” (EA1) e “ (…) pode funcionar como orientador mas não o vejo como um documento 

linear” (EP1). Na sua maioria, os participantes são consistentes quanto ao conhecimento deste 

documento revelando que este apresenta alguma especificidade, no entanto, constatamos que 

nenhum contexto de educação pré-escolar utiliza e integra as metas para proceder à avaliação das 

crianças. 

Perante o conjunto de respostas dadas, questionamos os educadores quanto à alteração 

das rotinas pedagógicas e dos conteúdos com a implementação das metas de aprendizagem nos 

seus contextos educativos. Em relação à alteração das rotinas pedagógicas, a maioria dos 

educadores considera que não havia necessidade de alterá-las, no entanto, um educador revela 

que, possivelmente as áreas teriam que sofrer alterações “em áreas, se calhar tinha que andar 

mais com um papel na mão e estar mais preocupada, mais atenta olha aquele acabou de atingir 

agora … e ter que escrever em que dia foi. Claro que nós fazemos esse tipo de avaliação mas não é 

assim tão linear e ali tinha que ser, se calhar, mais linear” (EP3).  

No que concerne à alteração dos conteúdos, um dos discursos revela que com a 

implementação das metas, os conteúdos teriam que sofrer alteração. Só desta forma, a avaliação 

poderia estar de acordo com as metas. “Provavelmente. Porque aí a avaliação ia ter que estar de 

acordo com as metas” (EA2). Um dos educadores não apresenta qualquer tipo de resposta e os 

restantes são unânimes ao considerarem que a introdução das metas não alteraria os conteúdos a 

trabalhar com as crianças “não, absolutamente nada” (EA1).  

A definição de metas como um fim a atingir é sustentada teoricamente por Spodek e 

Saracho (1998, p.96) quando referem que “a aquisição do conhecimento é uma tarefa para toda a 

vida. Embora ela inicie na primeira infância, os objetivos da educação nunca poderão ser totalmente 

atingidos nestes anos. Assim, os professores devem identificar objetivos instrumentais, bem como 

metas finais”.  

Questionamos ainda, os educadores participantes nesta investigação quanto às vantagens 

e desvantagens das metas de aprendizagem na educação pré-escolar. As opiniões são divergentes 

mas sustentadas pedagogicamente que ao nível das vantagens quer das desvantagens. Ao fazerem 

referência às vantagens, os educadores vêem as metas como um documento orientador, “um fio 

condutor” (EP2) que os obriga a estarem atentos às aprendizagens das crianças, um documento 

que ajuda a “planificar e a refletir” (EA1), um documento que menciona um fim a atingir “nós 
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sabemos que temos que chegar ali” (EP1) e que é unânime para todas as crianças. Desta forma, ao 

integrarem o primeiro ano, as crianças têm desenvolvido o mesmo número de competências o que 

facilita e vai “permitir uma aprendizagem mais segura e sem um degrau tão grande” (EA2).  

Relativamente às desvantagens das metas de aprendizagem, constatamos que, por um 

lado, cada criança “tem o seu ritmo” (EP1), um fator que complexifica a aquisição de todas as 

metas descritas no documento. Ao apresentarem diferentes níveis de desenvolvimento, as crianças 

irão atingir as metas de aprendizagem de forma distinta, consoante o seu próprio ritmo de 

aprendizagem. 

Outra desvantagem do documento prende-se com o facto do educador se apropriar 

linearmente das metas, de tal modo, que todo o processo de ensino-aprendizagem fique encerrado 

nelas mesmas. A voz dos atores revela que “se o educador interpretar as metas como um 

documento que tem que ser posto em ação, caímos numa perspetiva behaviorista o que é muito 

prejudicial porque penso que essa perspetiva behaviorista que é fundamental termos conhecimento 

dela mas que no contexto entre aspas “normal” de jardim-de-infância não é o mais adequado ao 

desenvolvimento das crianças” (EA1). Face a este ponto, dois entrevistados não se pronunciam 

acerca das vantagens nem desvantagens das metas de aprendizagem para a educação pré-escolar.  

A partir das “vozes ativas” dos participantes, constatamos haver um conhecimento sobre 

o documento das metas de aprendizagem para a educação pré-escolar percebendo que as mesmas 

não integram as práticas pedagógicas e avaliativas dos contextos educativos onde estes atores 

exercem as suas funções. Assim sendo, os educadores foram questionados acerca de possíveis 

alterações nas rotinas pedagógicas e conteúdos se as colocassem em prática nos seus contextos 

educativos. Estas questões despoletaram, na sua maioria, respostas “não”. Depreendemos, ainda, 

que a introdução das metas de aprendizagem na educação pré-escolar tanto pode trazer vantagens 

como desvantagens aos contextos educativos. Este facto prende-se com o tipo de pedagogia 

defendida pelos educadores de infância e, consequentemente, com o modo como estes 

implementam as metas de aprendizagem na educação pré-escolar.        

 

Escolarização precoce/Formalização do ensino 

De acordo com a posição defendida por Pacheco (2005, p.39) o currículo assume-se 

como “um projeto, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo e abarca várias 

dimensões, implicando unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do 

plano normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino-aprendizagem”. 
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Assim, perante o documento em análise, questionamos os educadores acerca das metas de 

aprendizagem como um currículo de competências definido para a educação pré-escolar, conforme 

enunciamos na tabela 8. 

Tabela 8– Escolarização precoce/Formalização do ensino 

Subcategoria  Unidades de registo 
Metas de aprendizagem 

como currículo de 
competências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas de aprendizagem 
e formalização da 

educação pré-escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu não lhe chamaria currículo. Aquilo são … são orientações … são como digo … 
até porque eu não consigo perceber no ensino pré-escolar haver um currículo, não 
pode haver um currículo mas sim orientações. Portanto, não deixa de ser um 
instrumento de orientação. (EA3) 

 
Não sei, eu penso que não … é preciso que as crianças saibam ser crianças e 
que sejam crianças porque depois o 1.ºciclo é muito completamente diferente e é 
que eles têm que saber brincar. (EP3) 

 
Acho que sim. É, sem dúvida porque se nós nos basearmos nas metas temos 
obrigatoriamente que desenvolver as competências que levam a atingir aquelas 
metas. Tem que saber aquilo, tem que conseguir saber aquilo nós temos as 
competências para chegar lá. (EA2) 

 
Não, não … não considero. (EP1) 

 
Acho que poderá ser e é perigoso. Acho que é perigoso, acho que vamos cair, 
voltar para trás 30 anos e não vamos concretizá-lo, não vamos dar resposta a 
todos os requisitos das metas de aprendizagem. (EA1) 

 
Não. (EP2) 

 
Temos de ter algum cuidado, independentemente de ser um documento. Não 
podemos cair no erro de estar a tornar o ensino pré-escolar, a educação pré-
escolar demasiada escolarizada. (EA3) 

 
Eu penso que sim, porque … eu penso que sim, porque lá está, se há um 
currículo a ser obrigado, se está formalizado, nós temos que o cumprir e ao 
termos que cumprir, continuo a dizer, mais papel, temos que estar mais atentos e 
não temos tempo para as crianças, tanto tempo para brincar com as crianças. 
(EP3) 

 
é assim, a formalização da educação pré-escolar eu acho que não está 
diretamente … nem ligada a umas metas nem a um currículo. Acho que a 
formalização da educação pré-escolar está ligada à metodologia de trabalho. 
Escolarizar é, para mim, está mais, tem mais a ver com o método de trabalho, até 
podemos escolarizar o pré-escolar sem trabalhar as metas … eu posso trabalhar 
as metas sem escolarizar. (EA2) 

 
pode, de facto … de facto pode e … isso no meu entender a formalização para 
mim não … não funcionaria muito bem … a formalização, estou aqui  a falar e eu 
defendo que de facto em termos de registo devemos ter … os dados concretos 
devem estar lá e … há dados que de facto é aquilo preto no branco, depois em 
termos de avaliação há aqui questões que são ambíguas … que é um bocadinho 
cinzento … acho que passa um bocadinho pelo responsável pelo educador. (EP1) 

 
Sim, sim, sim. Uma escolarização precoce … o que tenho muito medo porque … 
se cairmos numa prática em que estamos a treinar as crianças para adquirirem 
competências não estamos a preparar para ter um desenvolvimento cognitivo 
alargado, abrangente. Não estamos. (EA1) 
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As metas de 
aprendizagem 

condicionam a avaliação 
das crianças de 5 anos 

 
 
 

 
Eu acho que não. Acho que é um ciclo, para nós trabalharmos e até … se calhar 
aí, ia haver um seguimento para quem vai para o 1.ºciclo. Até porque já iam 
habituadinhos, sem ser obrigatórios … (EP2)  
É assim, eu penso que a avaliação seja no nível etário de cinco anos, seja em 
todos, eu acho que a avaliação é importante e é natural que sim que tenha vindo 
a … pressionar um bocado. (EP2) 

  
Para mim não, para mim não, agora … penso que já lhe disse que para algumas 
pessoas veio pressionar de tal modo que se tornou um documento rígido, que se 
tornou um documento obrigatório, de cumprir, em que se preparam atividades 
em função das metas para se conseguir. (EA1) 

 
Sinceramente, não. Não veio pressionar porque o trabalho acabou por ser … 
acaba por ser o mesmo não notei que, de facto houvesse aqui alguma pressão a 
esse nível quem já fazia um trabalho que à partida ache que está  … dá resposta 
não é porque foi criado um documento que nós vamos alterar aqui o sistema todo 
ou cingir-nos àquilo. (EP1) 

 
Provavelmente. Nós temos uma meta a atingir que nos é imposta pelo Ministério 
da Educação, nós vamos ter a percentagem. Eu sei quais são, … bem definidas 
as minhas, o que eu acho que deve ser. Mas se é um documento exterior que 
vem de fora para dentro, obrigatoriamente vai mudar alguma coisa. (EA2) 

 
Talvez. Claro que nós avaliamos sempre mas, às vezes não estamos de papel ali 
sempre a escrever e era capaz de ser um bocadito mais de pressão termos de 
estar ali mesmo sempre a escrever. (EP3) 

 
Nós não temos este normativo, por isso não me posso pronunciar. Se as metas 
de aprendizagem chegarem a vir como um documento referencial, uma 
orientação tal como as Orientações Curriculares, tudo bem. (EA3) 

 

As suas opiniões situam-se entre os pólos positivo e negativo, isto é, entre o sim e o não. 

Deste modo, sublinhamos que, na sua maioria, os educadores consideram que as metas de 

aprendizagem não se assumem como um currículo de competências “não sei, eu penso que não” 

(EP3), “não, não, … não considero” (EP1), “não” (EP2). Verificamos através de um dos discursos 

que as metas de aprendizagem constituem um instrumento de orientação para o educador e não 

um currículo, pois “eu não lhe chamaria currículo. Aquilo são … são orientações … são como digo 

… até porque eu não consigo perceber no ensino pré-escolar haver um currículo, não pode haver 

um currículo mas sim orientações. Portanto, não deixa de ser um instrumento de orientação” (EA3). 

Consideramos esta opinião contraditória com a literatura quando reporta para a não existência de 

um currículo na educação pré-escolar pois, “o currículo faz parte integrante do sistema educativo 

constituindo um conjunto de pressupostos de partida, de metas globais que se desejam alcançar e 

dos passos que se dão para as alcançar. O currículo é o conjunto de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, etc. que são consideradas importantes para serem trabalhadas na escola, ano após ano” 

(Zabalza, 1992, p.12). Neste sentido, averiguamos, pela maioria das respostas que as metas 
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surgem como orientadoras e não como um currículo de competências para a educação pré-escolar, 

no entanto, fomos confrontados com a opinião de que, se assumirmos as metas de aprendizagem 

como obrigatórias, temos que “obrigatoriamente desenvolver as competências que levam a atingir 

aquelas metas. Tem que saber aquilo, tem que conseguir saber aquilo nós temos as competências 

para chegar lá” (EA2). Desta forma, podemos constatar que sim, as metas constituem um currículo 

a seguir. Depreendemos assim, que as metas de aprendizagem adotam a sua designação conforme 

a visão prática de cada educador, assumindo-se para uns como um documento orientador e para 

outros como um documento com fins a atingir (obrigatório).  

A par da visão das metas de aprendizagem como currículo de competências, auscultamos 

as opiniões dos educadores sobre as metas de aprendizagem e a formalização da educação pré-

escolar. Apesar de nos depararmos com realidades educativas em que as metas de aprendizagem 

não se encontram presentes, os educadores responderam assertivamente à questão apresentando 

opiniões divergentes. Os discursos de dois entrevistados referem que a introdução das metas pode 

conduzir à formalização do ensino pré-escolar, na medida em que “se há um currículo a ser 

obrigado, se está formalizado, nós temos que o cumprir e ao ter-mos que cumprir, continuo a dizer, 

mais papel, temos que estar mais atentos e não temos tempo para as crianças, tanto tempo para 

brincar com as crianças” (EP3). Este ponto de vista é partilhado por outro educador quando refere 

que sim, as metas podem conduzir a uma “escolarização precoce … o que tenho muito medo 

porque … se cairmos numa prática em que estamos a treinar as crianças para adquirirem 

competências não estamos a preparar para ter um desenvolvimento cognitivo alargado, abrangente. 

Não estamos” (EA1). Ao assumirem-se como um fio condutor que os educadores têm que 

obrigatoriamente cumprir nos seus contextos educativos, as metas podem gradualmente conduzir a 

uma formalização do ensino, isto é, a uma escolarização precoce.  

No entanto, estas opiniões são corroboradas por outros discursos mais refletidos quando 

referem que a formalização da educação pré-escolar pode não estar intrinsecamente ligada nem a 

um currículo, nem às metas de aprendizagem mas sim, à metodologia utilizada e ao trabalho do 

educador de infância “acho que a formalização da educação pré-escolar está ligada à metodologia 

de trabalho. Escolarizar é, para mim, está mais, tem mais a ver com o método de trabalho, até 

podemos escolarizar o pré-escolar sem trabalhar as metas … eu posso trabalhar as metas sem 

escolarizar” (EA2), “acho que passa um bocadinho pelo responsável, pelo educador” (EP1). É 

apontado também algum cuidado a ter com este documento para não “cair no erro de estar a 

tornar o ensino pré-escolar, a educação pré-escolar demasiada escolarizada” (EA3).   
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Tornou-se notória a resposta de um dos participantes, quando refere que as metas de 

aprendizagem não conduzem à formalização da educação pré-escolar “eu acho que não” (EP2), no 

entanto, acrescenta que ao trabalhar com as metas “se calhar aí, ia haver um seguimento para 

quem vai para o 1.º ciclo. Até porque já iam habituadinhos, sem ser obrigatórios” (EP2). Daqui 

depreendemos que, a par de outros discursos há uma formalização da educação pré-escolar com a 

utilização das metas de aprendizagem constituindo estas uma “receita” a seguir pelos educadores. 

Face a estas opiniões, quisemos saber se as metas de aprendizagem condicionam a 

avaliação das crianças de 5 anos atendendo que, ao ingressarem no 1.ºciclo as crianças destas 

idades terão que ter atingido, ao nível da educação pré-escolar, um vasto número de competências. 

As metas de aprendizagem não fazem parte das práticas avaliativas destes educadores, contudo, 

todos referem que fazem a avaliação das crianças sem referência a este documento. Assim sendo, 

na ótica destes entrevistados, se a avaliação se processasse segundo as metas viria a “pressionar 

um bocado” (EP2) a avaliação das crianças de 5 anos, “era capaz de ser um bocado mais de 

pressão ter-mos de estar ali mesmo sempre a escrever” (EP3). Avaliar de acordo com as metas de 

aprendizagem causaria algum desconforto, pressão e mudança nas práticas avaliativas, não só com 

as crianças de 5 anos mas com todas as crianças em geral. O elevado número de competências 

que terão que atingir as crianças de 5 anos constitui um constrangimento para os educadores de 

infância, na medida em que “para algumas pessoas veio pressionar de tal modo que se tornou um 

documento rígido, que se tornou um documento obrigatório de cumprir, em que se preparam 

atividades em função das metas para se conseguir” (EA1).       

Estes dados são corroborados pelos resultados apresentados no estudo de Coelho e 

Chélinho (2013, p.127) quando referem que as metas de aprendizagem “apesar do seu caráter 

facultativo, nos jardins-de-infância da rede pública este é um referencial com crescente visibilidade” 

e acrescentam que “algumas das educadoras reconhecem funcionalidade e vantagem num 

documento que sistematize e explicite resultados esperados”. 

Pela análise desta categoria constatamos que as metas de aprendizagem poderão conduzir a uma 

escolarização precoce/formalização da educação pré-escolar se os educadores as implementarem 

de forma rígida e obrigatória desenvolvendo atividades exclusivas às competências espelhadas neste 

documento. Ao assumirem as metas de aprendizagem como um documento de referência e de 

orientação que ajuda a planificar a ação educativa e a avaliar as aprendizagens e o desenvolvimento 

das crianças, este torna-se apenas norteador das suas práticas educativas. O educador e a 
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pedagogia que defende torna-se a pedra angular da escolarização ou não escolarização da 

educação pré-escolar.   

 

  

Envolvimento dos pais no processo de avaliação 

De acordo com a Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011 referente à avaliação na educação 

pré-escolar, os pais e encarregados de educação assumem-se como um dos intervenientes no 

processo avaliativo pois, segundo esta circular, “a troca de opiniões com a família permite não só 

um melhor conhecimento da criança e de outros contextos que influenciam a sua educação, como 

também, promove uma atuação concertada entre o jardim-de-infância e a família. 

 Com o intuito de esclarecermos a questão do envolvimento dos pais no processo de 

avaliação das crianças, questionamos os educadores participantes acerca do interesse e 

participação dos pais no processo de avaliação, da atenção ao desenvolvimento das crianças e da 

ligação entre o jardim-de-infância e a família (tabela 9). 

Tabela 9 – Envolvimento dos pais no processo de avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
Interesse e participação 
dos pais no processo de 

avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atenção ao 
desenvolvimento das 

crianças 
 
 
 
 
 
 

Sim, os pais estão muito atentos. Tenho um grupo de pais que gostam de saber 
como é que vão os filhos, gostam de estar por dentro de tudo. (EP2) 

 
É um assunto que suscita algum interesse por alguns pais como em tudo, temos 
aqui pais extremamente interessados e temos outros que nem por isso … é mais 
um documento e é só perguntarem onde é que assinam. (EP1) 
 
Eu acho que cada vez mais … cada vez mais. Sim, eles preocupam-se e querem 
ajudar. (EA1) 

 
Nem por isso. Os pais assinam quando é para … virem assinar os PI(s) “ai está 
bem eu confio”, assinam muito a correr não se preocupam muito … em ver se os 
objetivos foram atingidos ou não. Confiam, não tem grande preocupação em ler a 
avaliação descritiva que lá está sobre o seu filho. (EP3) 

 
Nunca imitiram essa preocupação. (EA2) 

 
A maioria enfim … é como tudo. (EA3) 

 
Os pais gostam sem dúvida gostam de saber o ponto de situação do filho, como é 
que está, se tem desenvolvido. Mas os pais também vêm … e muitas vezes eles 
estão imitindo, ai eu noto-o diferente, já faz isto diferente, já sabe, já desenvolveu, 
a linguagem está melhor, aquilo que eles vão vendo em casa. (EA2) 

 
Não, nem por isso. (EP3) 

 
eles estão interessados e alguns tomam mesmo notas para trabalhar em casa 
aspetos que poderíamos em conjunto melhorar. (EA1) 

 
se até aos três anos eles tem que atingir determinadas competências e não o 
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Ligação jardim-de-
infância e família 

 
 

fizeram isso é um motivo de preocupação para os pais. (EP1) 
 

estão muito interessados em saber o bem estar dos filhos e a evolução deles … 
no desenvolvimento dos filhos. (EP2) 

 
Eles preocupam-se com o desenvolvimento cognitivo dos filhos. (EA3)  

 
A escola vai ajudando também as famílias a estarem atentas nas questões da 
avaliação. Vamos fazendo algumas palestras, reuniões, tudo isso acaba por ajudar 
os pais também a perceber. (EA3) 

 
em termos de trabalho o que se tenta aqui é que seja um processo não só da 
escola mas também de casa … e nalgumas situações é difícil nós estarmos aqui a 
trabalhar … e depois em casa é completamente tudo ao contrário em que a 
intenção  aqui  quando fazemos um plano é criar um plano que sirva para aqui 
em termos de objetivos mas que em casa não se esqueçam um bocadinho … de 
que tem que trabalhar das mesma forma. Eu gosto muito de fazer o plano com os 
pais … que é para eles terem a noção de facto do que é que pretendemos nestas 
circunstâncias. (EP1) 

 
faço reuniões individuais com os pais trimestralmente porque acho que os 
assuntos pessoais não são para ser tratados na reunião geral e a verdade é que 
os pais vão por agora dizendo “eu ainda não marquei reunião consigo neste 
período”, por isso denoto desse modo que eles estão interessados. (EA1) 

 
Já cheguei a alertar então para situações que achava que tinha que haver ali um 
trabalho mais específico em casa mas respondem-se: “ai cada criança tem o seu 
«timing»”. Às vezes nós alertamos mas é assim, não há muito essa continuidade. 
(EP3) 

 
nós temos as reuniões de pais, contudo falamos na avaliação, avaliamos o 
período, os pais gostam de … conversar sobre o filho … eles vêm o registo de 
avaliação … assinam … raramente fazem perguntas, um faz uma pergunta ou 
outra … e quando falta à reunião de avaliação se não for eu a dizer: “tem que vir 
ver a avaliação do seu filho”, não aparecem. (EA2) 

 
avalio cada criança com o seu pai, não faço uma avaliação geral, é individual. 
(EP2) 

 

  

Através dos discursos, é visível o interesse e a participação dos pais face ao processo de 

avaliação das crianças, no entanto, e como em todas as questões, existe alguma divergência nos 

tipos de respostas. Espelham-se realidades educativas em que os pais manifestam, cada vez mais 

interesse pela avaliação das crianças “sim, os pais estão muito atentos. Tenho um grupo de pais 

que gostam de saber como é que vão os filhos, gostam de estar por dentro de tudo” (EP2), pais que 

manifestam preocupação “pais extremamente interessados” (EP1) que “querem ajudar” (EA1). 

Constatamos, aqui, a existência e a incorporação do diálogo entre educador e pais, como um meio 

que facilita o processo de avaliação.  
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Para além destas realidades, emergem outras em que os pais “nunca imitiram essa 

preocupação” (EA2) de interesse e participação no processo de avaliação. Há a preocupação por 

parte dos educadores em reunir com os pais e incentivá-los para as questões da avaliação mas no 

momento eles referem “ai está bem eu confio, assinam muito a correr não se preocupam muito … 

em ver se os objetivos foram atingidos ou não” (EP3) outros dizem “é mais um documento e é só 

perguntarem onde é que assinam” (EP1). Neste caso, verificamos desinteresse total dos pais em 

cooperar com o educador e, consequentemente em participar no processo de avaliação das 

crianças.  

Quanto à questão da atenção ao desenvolvimento das crianças, as vozes dos educadores 

são, na sua maioria, unânimes entre si “os pais gostam sem dúvida, gostam de saber o ponto de 

situação do filho, como é que está, se tem desenvolvido. Mas os pais também vêm … e muitas 

vezes eles estão imitindo, ai eu noto-o diferente, já faz isto diferente, já sabe, já desenvolveu, a 

linguagem está melhor, aquilo que eles vão fazendo em casa” (EA2). Os pais “preocupam-se com o 

desenvolvimento cognitivo dos filhos” (EA3) e se algumas competências não foram adquiridas é 

“motivo de preocupação para os pais” (EP1). Pais que acompanham o desenvolvimento dos filhos 

procuram saber as suas potencialidades e dificuldades, procuram junto dos educadores “saber o 

bem-estar dos filhos e a evolução deles” (EP2) e procuram, sobretudo, tirar “notas para trabalhar 

em casa aspetos que poderíamos em conjunto melhorar” (EA1). 

Mediante esta questão, apenas um dos discursos aponta no sentido inverso referindo 

nitidamente que os pais não se interessam pelo desenvolvimento das crianças “não, nem por isso” 

(EP3). Apesar disso, assistimos, claramente a realidades educativas onde prospera atenção 

redobrada dos pais, face ao desenvolvimento das crianças.  

Para complementar esta informação questionamos os educadores sobre o tipo de ligação 

jardim-de-infância e família, isto é, de que modo os contextos educativos envolvem a família nas 

práticas de avaliação.  

Nas palavras de Spodek e Saracho (1998, p.174) a comunicação com os pais é essencial 

(…) os pais precisam e querem saber sobre seus filhos desde a perspetiva da escola, e esta 

também tem a ganhar com a sua contribuição, pois ela permite saber mais sobre os alunos e tomar 

decisões mais adequadas. Os discursos dos educadores participantes revelam bastante objetividade 

quanto a esta questão, na medida em que todos dialogam com os pais sobre o desenvolvimento 

das crianças, fazem “palestras e reuniões” (EA3), fazem “o plano com os pais” (EP1), fazem 
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“reuniões individuais trimestralmente” (EA1) e alertam para determinadas situações para que haja 

“um trabalho mais específico em casa” (EP3).  

Neste caso concreto constatamos que o jardim-de-infância promove o envolvimento dos 

pais e encarregados de educação no processo de avaliação das crianças imperando uma cultura 

dialógica entre estes intervenientes e uma ligação coesa entre os microssistemas jardim-de-infância 

e família. Estes dados vão de encontro aos resultados apresentados no estudo de Coelho e Chélinho 

(2013, p.124) quando admitem que “a troca de impressões sobre o percurso educativo das 

crianças tende a ser progressivamente mais apreciada e respeitada pelos pais como forma de 

perceber o quotidiano dos seus filhos, clarificar aspetos relativos aos seus comportamentos e 

caraterísticas e recolher sugestões sobre a sua própria mediação educativa em casa”. 

Face ao exposto ao longo deste ponto constatamos que, cada vez mais, os pais 

manifestam grande envolvimento nas questões de avaliação das crianças denotando-se interesse, 

participação e atenção destes intervenientes no processo de avaliação. Esta relação simbiótica entre 

estes dois microssistemas serve de sustentáculo à intencionalidade educativa, uma âncora que 

contribui para o desenvolvimento harmonioso da criança, como futuro cidadão.  

 

6.5. Dimensão D – Práticas de avaliação na educação pré-escolar 

A prática da avaliação na educação pré-escolar é uma componente essencial e integrada 

no processo educacional, incluída na maioria da legislação advinda do Ministério da Educação como 

uma dimensão marcadamente formativa e entendida como um “processo sistemático, interpelativo 

e interpretativo que se interessa pelo acompanhamento dos processos e não exclusivamente pelos 

resultados, e em que a criança é protagonista da sua própria aprendizagem, participando 

ativamente de modo a que seja possível tomar consciência do que já conseguiu e das dificuldades 

que vai tendo e de como as vai ultrapassar” (Castilho & Rodrigues, 2013, p.82). 

A avaliação torna-se um elemento integrante e regulador de toda a prática educativa como 

afirma Alves (2004, p.11) “o ato de avaliar, apesar de presente em todos os contextos da atividade 

humana, é no contexto escolar que assume um estatuto privilegiado de desenvolvimento, 

nomeadamente na avaliação da aprendizagem, onde esta emerge como um elemento essencial de 

construção e de conhecimento do percurso que os alunos fazem ao longo da sua aprendizagem”. 

De acordo com a revisão da literatura e com alguns dados provenientes de estudos 

consultados consideramos pertinente questionar os educadores, voz ativa desta investigação, sobre 

as suas práticas de avaliação nos contextos de educação pré-escolar. Neste sentido, para uma 
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melhor clarificação destas práticas avaliativas procuramos auscultar os educadores participantes 

acerca da influência dos modelos curriculares na avaliação verificando quais os modelos utilizados 

nas suas práticas, o nível de autonomia dos educadores para a utilização desses modelos e os 

instrumentos de avaliação colocados em curso. Também questionamos os educadores sobre quem 

são os intervenientes no processo de avaliação, isto é, que atores participam diretamente na 

avaliação das crianças e, sobretudo, qual o papel da criança na sua própria avaliação. 

Ainda sobre o desenvolvimento das práticas avaliativas procuramos junto dos participantes 

obter informações sobre a autonomia dos educadores no processo de avaliação no que diz respeito 

à imposição de modelos, à imposição de instrumentos e quais os referenciais de avaliação 

utilizados para avaliar as crianças. E, para culminar esta dimensão quisemos abordar os 

educadores sobre as práticas de avaliação nas diferentes faixas etárias questionando-os sobre a sua 

segurança para avaliar, as formas de avaliar, a adequação e, sobretudo, a competência dos 

educadores para avaliar. 

 

Influência dos modelos curriculares na avaliação 

De acordo com a posição defendida por Oliveira-Formosinho (2007, p.31) “o modelo 

curricular é uma gramática que cria linguagem, significados, uma estrutura concetual e prática, um 

contexto de experiência e comunicação com a experiência, um contexto de ação e reflexão”, pelo 

que o modelo influencia a avaliação (tabela 10). 

 Tabela 10 – Influência dos modelos curriculares na avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
Modelos curriculares 

utilizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na minha sala temos a Pedagogia por objetivos que foi a minha formação inicial 
como a de High Scope mas … gosto muito de utilizar esta Pedagogia. (EP2) 

 
É sustentada no High Scope e na Pedagogia de Projeto. Portanto, o High Scope 
eu trabalho o High Scope faço a rotina, a rotina High Scope e depois trabalho 
sobretudo a Pedagogia de Projeto tendo sempre um projeto ao longo do ano. 
(EA2) 

 
É assim, específico não mas uso muito a Metodologia de Projeto e às vezes o 
High Scope e a de Situação. (EP3) 

 
Eu sempre trabalhei em Metodologia de Projeto embora aproveite alguns aspetos 
do currículo High Scope que acho que enriquecem a Metodologia de Projeto por 
isso eu tentei sempre fazer uma interseção destes dois modelos e … apesar de 
essencialmente a minha prática ser numa perspetiva de Metodologia de Projeto. 
(EA1) 

 
Eu podia-lhe dizer que uso o High Scope o MEM … em termos de trabalho nós 
acabamos por nos assentar eu acabo por me assentar aqui em modelos muito 
diferentes … há o High Scope, nós utilizamos muito, mas o MEM acaba por ser 
aqui alguns cruzados, especificamente não … acho que não nos devemos cingir 
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Autonomia para 
implementação/utilização 
de modelos curriculares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos 
utilizados na prática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento de outros 
instrumentos de 

avaliação 
 
 

muito a um modelo. (EP1) 
 

eu trabalho em Pedagogia de Projeto … e é essa que eu me sinto à vontade para 
trabalhar. (EA3)   
  
Nós não temos … nós traçamos o nosso próprio projeto curricular. (EA3) 

 
nós seguimos por opção própria … a Instituição não impunha o modelo porque 
de facto cada um é que sabe … como é a melhor forma de chegar aos objetivos 
que pretende. Por isso, não havia aqui uma imposição a nível de modelo 
curricular. (EP1) 

  
felizmente tenho carta aberta para utilizar qualquer modelo curricular … por isso 
estou à vontade para utilizar os modelos que aplico. (EA1) 

 
Por opção. Não temos na Instituição nenhum modelo que temos que seguir. 
(EP3) 
 
Sigo-os por opção própria. Aqui não há modelos impostos, portanto nós temos … 
cada pessoa segue o seu modelo pedagógico que entende. (EA2) 

 
Utilizo-os de livre vontade … a Instituição não implica que todas trabalhemos a 
mesma Pedagogia. (EP2) 

 
utilizo os registos que faço com as crianças, utilizo os registos de observação 
informais e utilizo a grelha de avaliação, chamo-lhe grelha de avaliação que 
preenchemos no final de cada período por criança. (EA2) 

 
uso a avaliação diária, a avaliação visual … por objetivos. Registo … eu tenho 
uma folha para cada criança, normalmente ando com um bloco na bata e depois 
… com essas notas que eu tiro que tenho no meu bloco, tento pôr numa folha 
para cada criança porque tenho um caderno normal onde tenho o registo de cada 
criança e depois para mim é muito mais fácil. (EP2) 

 
Os registos, os livros de fichas … os registos de fim-de-semana. (EP3) 

 
Nós temos uma grelha de avaliação que foi elaborada em departamento … utilizo 
e reflito bastante utilizando o COR e o PIP. (EA1) 

 
utilizo o Plano Individual de cada criança e depois fazemos a avaliação a esse 
plano … de forma descritiva. (EP1) 

 
Os instrumentos são registos das próprias crianças, fotografias, filmando e 
passando-lhes depois o vídeo para eles tomarem consciência do que disseram. 
Temos também uma ficha de avaliação/observação mas isso é para a 
educadora. (EA3) 

 
Sim, sim. Cada agrupamento geralmente adota os seus e faz os seus 
instrumentos. (EA3) 

 
Não … não. (EP1) 

 
Às vezes por livros, revistas, às vezes conferências e nunca os deixo de lado, 
servem-me sempre para complementar o que tenho e nos documentos em que 
me baseio. (EA1) 

 
vou começar a usar o portefólio acho que é também um instrumento muito 
importante … Não, se calhar está a falhar-me alguma coisa. (EP3) 
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Não. Assim de momento não me ocorre que existam outros instrumentos. (EP2) 

 
Sim, há outros tipos de instrumentos. Há tabelas … (EA2) 

 

Ao analisarmos os discursos dos educadores constatamos que todos eles fazem 

referência a modelos curriculares assumindo a sua utilização nos seus contextos educativos “eu 

sempre trabalhei a Metodologia de Projeto embora aproveite alguns aspetos do currículo High 

Scope que acho que enriquecem a Metodologia de Projeto por isso tentei fazer sempre uma 

interseção destes dois modelos … apesar de a minha prática ser numa perspetiva de Metodologia 

de Projeto” (EA1). A par deste discurso, emergem outros modelos curriculares e pedagogias 

utilizadas nos contextos dos educadores participantes como a “Pedagogia de Situação” (EP3), o 

“Movimento da Escola Moderna (MEM)” (EP1) e “a Pedagogia por objetivos” (EP2).    

Todos os educadores sustentam as suas práticas com base em diferentes modelos 

curriculares, havendo também aqueles que fazem interseção entre modelos e pedagogias de modo 

a complementar e a dar significado aos contextos educativos. Estes dados vão de encontro à 

concetualização de Oliveira-Formosinho (2007, p.30) quando define que “o modelo curricular é um 

importante andaime para apoiar o professor na procura de um quotidiano com intencionalidade 

educacional, em que as crianças envolvam-se, persistam, aprendam e desenvolvam um habitus 

para aprender”. Pelas vozes dos educadores constatamos que nas suas práticas são utilizados, com 

maior ênfase, o Modelo High Scope e a Metodologia de Projeto.  

Posteriormente, auscultamos os educadores acerca da autonomia para a 

implementação/utilização dos modelos curriculares nas suas práticas pedagógicas procurando 

compreender o seu papel quanto à tomada de decisões no processo de desenvolvimento curricular, 

mais propriamente na utilização dos modelos curriculares. De acordo com a análise feita, 

constatamos que, de forma unânime, os educadores seguem por opção própria os modelos 

curriculares e utilizam-nos de livre vontade sem haver qualquer impedimento ou imposição por 

parte das instituições ou direção. Isto é verificável através dos seus discursos “nós seguimos por 

opção própria” (EP1), “felizmente tenho carta aberta para utilizar qualquer modelo curricular … por 

isso estou à vontade para utilizar os modelos que aplico” (EA1), “sigo-os por opção própria” (EA2), 

“utilizo-os de livre vontade” (EP2). Depreendemos assim, a autonomia dada aos educadores no que 

respeita à implementação das linhas pedagógicas que defendem e através das quais orientam o seu 
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trabalho pedagógico. Esta realidade vai de encontro à ideia defendida por Morgado (2011, p.397) 

quando refere que “a autonomia curricular é vista como a possibilidade de os professores tomarem 

decisões no processo de desenvolvimento curricular, tanto no que diz respeito à adaptação do 

currículo proposto a nível nacional (…) como à definição de linhas de ação e à introdução de 

temáticas que julguem imprescindíveis para a sua plena formação”. 

Quanto aos instrumentos de avaliação utilizados nas suas práticas, os educadores referem 

fazer a avaliação das crianças utilizando registos de observação (EA2), grelhas de avaliação (EA2) e 

(EA1), o plano individual e avaliação descritiva (EP1), a avaliação diária, a avaliação visual … por 

objetivos (EP2), o COR e o PIP (EA1). Também surgem outras formas de avaliação como os registos 

das próprias crianças, fotografias e filmagens (EA3), os livros de fichas e os registos de fim-de-

semana (EP3).  

Aqui, os registos de observação assumem o pilar central de todo o trabalho do educador 

sendo esta considerada por Sanches (2003, p.118) a técnica utilizada com mais frequência pelos 

educadores de infância, ainda que muitas vezes usada intuitivamente. Importa, por isso, delinear o 

campo de ação, isto é, o que merece ser observado, que importância se deve conceder aos dados 

observados e que papel podem desempenhar os sujeitos observados. Analogamente, os registos ou 

descrições diárias constituem uma forte opção dos educadores por serem “realizadas no contexto 

natural podem documentar mudanças ao nível do crescimento, do comportamento e do 

desenvolvimento e fornecerem importantes contributos pra melhor se compreender o 

desenvolvimento humano e identificar padrões significativos do desenvolvimento” (Parente, 2002, 

p.180). Esta ordem de ideias assemelha-se aos dados provindos do estudo de Castilho e Rodrigues 

(2013, p.86) quando referem que “as principais estratégias utilizadas pelas educadoras incidem, 

preferencialmente, na observação (in) formal das crianças durante as situações de aprendizagem do 

quotidiano, bem como na prática sistemática de registo da informação recolhida”.     

Constatamos, no conjunto dos discursos, que apenas um educador utiliza instrumentos de 

avaliação adaptados e coadunados ao modelo curricular que implementa no seu contexto educativo. 

Trata-se do modelo High Scope que transporta consigo dois instrumentos de avaliação o PIP e o 

COR, ambos desenvolvidos pela Fundação High-Scope. O primeiro tem como objetivo medir a 

implementação da qualidade nas salas que praticam o modelo High-Scope e o segundo pretende 

assumir-se como instrumento de avaliação baseado, fundamentalmente, “no conjunto de 

observações e registos dos episódios relevantes, realizados diariamente, quando as crianças 
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desenvolvem as suas atividades, mas também em elementos como mostras do seu trabalho: 

desenhos, construções, histórias, canções, etc.” (Parente, 1998, p.210). 

Perante esta ordem de ideias, procuramos questionar os educadores sobre o 

conhecimento de outros instrumentos de avaliação para além dos utilizados nas suas práticas 

educativas. A análise dos dados revelou-nos muita consonância entre os discursos – os educadores 

não conhecem outros instrumentos de avaliação para além daqueles que utilizam no seu dia-a-dia. 

A grande maioria divagou o seu discurso entre a palavra “não” e outras vertentes circunscritas ao 

assunto, à exceção de um que mencionou o portefólio como um possível instrumento de avaliação a 

implementar no seu contexto educativo “vou começar a usar o portefólio acho que é também um 

instrumento muito importante” (EP3). Ao abordarmos esta questão deparamo-nos com falta de 

informação e de conhecimento sobre outros instrumentos que podem ser utilizados para avaliar no 

contexto de educação pré-escolar.  

No que se refere a esta categoria, ficamos convictos quanto à utilização dos modelos 

curriculares pelos educadores participantes nesta investigação, pois todos referem que utilizam, 

pelo menos, um modelo curricular como sustentação do seu trabalho pedagógico. Averiguamos 

também que existe autonomia dos educadores para implementarem e utilizarem esses modelos 

curriculares sem haver interferências das instituições ou direções, sendo notória a sua capacidade 

de decisão e independência ao nível da pedagogia que desenvolvem com as crianças.  

Quanto aos instrumentos de avaliação, apesar de serem utilizados alguns tipos, 

constatamos que são utilizados em número reduzido e em diversidade, em cada contexto educativo. 

Estes dados são conformes com os resultados do estudo de Oliveira (2011) quando refere que os 

educadores utilizam instrumentos de avaliação de forma reduzida em número e em diversidade. Os 

educadores referenciam que, para além destes, não tem conhecimento da existência de outros 

instrumentos de avaliação surgindo, apenas o portefólio, como opção a implementar num dos 

contextos. Na perspetiva de Hadji (1994, p.165) não há nenhum instrumento que não pertença à 

avaliação formativa. (…). O que é formativo é a decisão de pôr a avaliação ao serviço de uma 

progressão do aluno e de procurar todos os meios suscetíveis de agir nesse sentido. 

 

Intervenientes no processo de avaliação 

Secundando Hadji (1994, p.147) para tornar segura a avaliação (…) temos de escolher os 

instrumentos, definir os intervenientes, determinar os momentos. Neste sentido, consideramos 
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relevante auscultar os educadores sobre os intervenientes no processo pretendendo constatar o 

nível de participação dos pais, dos educadores, das crianças e de outros intervenientes (tabela 11). 

Tabela 11 – Intervenientes no processo de avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
Participação dos 

pais/feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação dos 
Educadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participação das 
Crianças 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os pais também são chamados muitas vezes nisso … trabalho bastante e gosto de 
trabalhar com a família. (EA3) 

 
já fazem algumas questões a nível de objetivos que pretendemos e como 
poderemos lá chegar … por isso fazem parte integrante aqui do processo de 
avaliação. (EP1) 

 
os pais através do feedback e de uma conversa quase diária … também para que 
possam fazer a avaliação com os filhos da evolução dos mesmos… peço o 
feedback do trabalho aos pais… as opiniões dos pais que também servem para 
avaliar. (EA1) 

 
Confiam, é o que eu digo, é o que respondem, assinam a avaliação e, … está tudo 
bem, não está? (EP3) 
às vezes os pais também não estão comigo, mas estão com ela, e há esta 
informação que é muito importante trabalhar-se em equipa. (EP2) 

 
não querem saber. (EA2)  

 
 

Normalmente participo eu. (EA2) 
 

faço o registo de observação das crianças … verifico que estou mais atenta a esta 
ou aquela criança e menos atenta a esta ou aquele, por isso se tivermos uma 
avaliação poderá ajudar a sermos mais equilibrados nesse desenvolvimento que 
definimos para todos. (EA1) 

 
Normalmente eu. (EP2) 

 
Normalmente sou eu. (EP3) 

 
Participa a educadora (EP1) 

 
Avalio … é um processo moroso e é importante. (EA3) 
 
Olhe os intervenientes, os protagonistas são as crianças, são eles os principais. 
(EA3) 

 
participam os intervenientes diretos que são as crianças. (EP1) 

 
tenho alguns quadros que servem para as crianças fazerem uma autoavaliação. 
(EA1) 

 
Também. Sim. (EP3) 

 
não têm muita noção, acho eu, com esta idade o que é a avaliação … têm muito 
conhecimento quando, estou a fazer determinada tarefa, sei lá! Um desenho, já 
fazem uma paisagem “olha sabes (…) a Catarina ainda não sabe, mas eu vou 
ajudar” quer dizer … nesse sentido, eles até dá a sensação que se avaliam mas 
pronto … de uma forma muito rudimentar e informal. (EP2) 
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Outros intervenientes 
 
 
 
 

as crianças … participam de forma ativa. As crianças tem um sentido crítico elas 
conseguem perceber bastante bem mesmo quando se faz uma avaliação 
descritiva de uma atividade elas conseguem perceber o desenrolar da atividade e 
fazer uma avaliação … eles próprios avaliaram. (EA2) 
 
trabalho com uma auxiliar em que surge na equipa … eu falo com ela e dou-lhe 
muita informação naquilo que pretendo, nos objetivos que traço e ela dá-me muito 
feedback e portanto nós estamos a trabalhar em equipa. (EP2) 

 
às vezes quando tenho algumas dúvidas peço também a opinião da auxiliar. Nós 
juntámo-nos sempre e a auxiliar também passa grande parte do tempo com eles 
e há coisas que elas se podem aperceber e tem que haver sempre uma 
comparação. (EP3) 

 
Como já disse anteriormente a funcionária da sala também participa no processo 
de avaliação. (EA1) 

 
participa a auxiliar. (EP1) 

 

 

Ao questionarmos sobre a participação dos pais no processo de avaliação, os educadores 

mencionaram diferentes pontos de vista, conforme as perspetivas dos pais em relação à educação 

pré-escolar. Se, por um lado, há pais que valorizam este nível de educação, há outros que “não 

querem saber” (EA2), “confiam, assinam a avaliação e … está tudo bem” (EP3). Quando tal 

acontece, perspetivamos, através dos discursos, uma determinado distanciamento dos pais face à 

avaliação e, consequentemente, a todo o processo de ensino-aprendizagem das crianças. 

Consideramos que esta posição está, muitas vezes, intimamente ligada à perspetiva que eles 

traçaram face à educação pré-escolar pois, embora o educador procure envolvê-los neste processo, 

estes demonstram-se desligados desta realidade educativa.  

Por outro lado, verificamos através dos discursos dos educadores, o envolvimento e 

participação dos pais no processo de avaliação quando referem “os pais também são chamados 

muitas vezes nisso … trabalho bastante e gosto de trabalhar com a família” (EA3), “já fazem 

algumas questões a nível de objetivos que pretendemos e como poderemos lá chegar … por isso 

fazem parte integrante aqui do processo de avaliação” (EP1). As opiniões, o feedback dos pais em 

relação aos comportamentos, atitudes e formas de atuação das crianças no microssistema familiar 

assistem e complementam, de forma positiva, todo o processo de avaliação. Estes dados 

convergem com o exposto na Circular n.º4/DGIDC/DSDC/2011 quando, referente aos 

intervenientes, menciona que “a troca de opiniões com a família permite não só um melhor 

conhecimento da criança e de outros contextos que influenciam a sua educação, como também, 

promove uma atuação concertada entre o jardim-de-infância e a família.    
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No que concerne à participação dos educadores no processo de avaliação, fomos 

confrontados com opiniões semelhantes entre si. Na generalidade, todos os participantes fazem 

parte integrante da avaliação assumindo que participam ativamente neste processo “normalmente 

participo eu” (EA2, EP2, EP3, EP1). Os educadores dão relevância a este processo quando referem 

“avalio … é um processo moroso e é importante” (EA3), “faço o registo de observação das crianças 

… verifico que estou mais atenta a esta ou aquela criança e menos atenta a esta ou aquele, por isso 

se tivermos uma avaliação poderá ajudar a sermos mais equilibrados nesse desenvolvimento que 

definimos para todos” (EA1). Nos momentos de observação, a avaliação ganha visibilidade e 

assume-se como fator de regulação que permite ajustar e adequar as práticas educativas às 

diferentes crianças, uma prática que suporta e sustenta uma pedagogia diferenciada. Esta ideia é 

sustentada pelos dados decorrentes do estudo de Castilho e Rodrigues (2013, p.86) quando 

referem que “para as educadoras, a avaliação permite-lhes saber se a sua prática educativa está 

adequada às finalidades subjacentes ao seu projeto e ajudar a clarificar questões quando estas 

ainda não estão claramente definidas”.  

De entre os vários intervenientes, questionamos ainda os educadores acerca da 

participação das crianças no processo de avaliação assumindo como premissa que “a criança é o 

ponto de partida, o centro e o fim” (Dewey, 2002, p.161). Assim, mediante as vozes dos 

entrevistados, as crianças conquistam um lugar preponderante neste processo, ocupando a posição 

de “protagonistas” (EA3) e “intervenientes diretos” (EP1) que participam “de forma ativa” (EA2) na 

sua própria avaliação. Esta avaliação de cariz formativo, integrada na ação tem para Hadji (1994, 

pp.63-64) o objetivo de “contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o 

professor sobre as condições em que está a decorrer essa aprendizagem, e instruindo o aprendente 

sobre os seus próprio percurso, os seus êxitos e as suas dificuldades”. Os dados recolhidos 

apontam neste sentido, quando os educadores referem “tenho alguns quadros que servem para as 

crianças fazerem uma autoavaliação” (EA1), “as crianças tem um sentido crítico elas conseguem 

perceber bastante bem mesmo quando se faz uma avaliação descritiva de uma atividade elas 

conseguem perceber o desenrolar da atividade e fazer uma avaliação … eles próprios avaliaram” 

(EA2). Consideramos esta realidade promotora da autonomia da criança na construção de 

aprendizagens e na apropriação do conhecimento, uma ideia defendida por Alves (2004, p.84) 

quando refere que “o desenvolvimento da autonomia do aluno está indissociavelmente ligado à 

autoavaliação” e acrescenta “esta desenvolve-se graças a uma aprendizagem impulsionada pelo 
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professor que atribui ao aluno uma parte considerável de liberdade para que ele possa obter um 

olhar crítico sobre si mesmo”.    

A par da participação dos pais, educadores e crianças consideramos pertinente questionar 

os educadores sobre que outros intervenientes fazem parte do processo de avaliação das crianças. 

De entre as respostas dadas, os entrevistados elegem a auxiliar da sala como interveniente direta 

neste processo, enaltecendo o seu papel cooperativo e de equipa na sala de atividades “trabalho 

com uma auxiliar em que surge na equipa … eu falo com ela e dou-lhe muita informação naquilo 

que pretendo, nos objetivos que traço e ela dá-me muito feedback e portanto nós estamos a 

trabalhar em equipa” (EP2), “às vezes quando tenho algumas dúvidas peço também a opinião da 

auxiliar” (EP3). Assim sendo, e à luz das palavras de Sanches (2003, p.117) ao “contrastar as 

informações recolhidas por outros intervenientes, poderá conferir-lhes maior consistência e ser-lhes-

á reconhecida maior fidelidade”.   

No que concerne a esta questão, convém realçar que dois entrevistados não 

mencionaram a existência nem a participação ativa de outros intervenientes, ficando a questão 

reduzida a quatro respostas. Constatamos, neste sentido que a participação das auxiliares no 

processo de avaliação não ocorre em todos os contextos educativos, não sendo possível, desta 

forma, contrastar as informações recolhidas pelos educadores com outros intervenientes implicados 

diretamente no processo de ensino-aprendizagem. 

No decurso desta categoria constatamos, de uma forma geral, uma participação ativa dos 

pais, educadores e crianças no processo de avaliação assumindo-se estes como os principais 

intervenientes. Comparativamente, as auxiliares vão participando e integrando este processo, no 

entanto, esse envolvimento não se processa em todos os contextos educativos. Também 

constatamos que, apesar de outros profissionais de educação (professores das atividades 

extracurriculares, Terapeutas da Fala e outros técnicos), integrarem as equipas da sala, com 

atividades complementares, nenhum discurso aponta para a sua participação no processo de 

avaliação. Não podemos esquecer que muitos dos conteúdos explorados na educação pré-escolar 

são, posteriormente, trabalhados e aprofundados por estes profissionais quer individualmente ou 

em grupo, servindo como complemento ao trabalho do educador. Portanto, em relação à avaliação 

e segundo o nosso ponto de vista, o contributo destes profissionais torna-se desnecessário e 

irreconhecido por estes educadores que não triangulam a informação entre os diversos 

intervenientes. Nas palavras de Fernandes (2008, p.82) “o processo de avaliação deve poder contar 
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com os próprios alunos, com os pais, com outros professores e, se necessário, com outros 

técnicos, como é o caso dos assistentes sociais e dos psicólogos escolares”.                                   

 

Autonomia dos educadores no processo de avaliação 

Na opinião de Alves (2004, p.11) o ato de avaliar, apesar de presente em todos os 

contextos da atividade humana, é no contexto escolar que assume um estatuto privilegiado de 

desenvolvimento, nomeadamente na avaliação da aprendizagem, onde esta emerge como um 

elemento essencial de construção e de conhecimento do percurso que os alunos fazem ao longo da 

sua aprendizagem. Assim, a posição tomada pelo educador face ao processo de avaliação assume 

um papel preponderante nas suas práticas avaliativas levando-nos a questionar todos os 

participantes sobre a sua autonomia neste processo. Para isso, entendemos ser pertinente 

questioná-los sobre a imposição de instrumentos de avaliação, os referenciais de avaliação 

utilizados e a sua segurança para avaliar (tabela 12). 

Tabela 12 – Autonomia dos educadores no processo de avaliação 

Subcategoria  Unidades de registo 
Imposição de 

instrumentos de 
avaliação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenciais de avaliação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sim. O Agrupamento não propõe. (EA2) 
 

Sim, sim, completamente. A Instituição dá-nos toda a liberdade de usarmos o que 
acharmos que é mais conveniente. (EP2) 

 
Sim, sim. Mesmo aqui a nível da Instituição também acho que tudo o que 
quisermos trabalhar estamos à vontade em implementar novas … novos 
instrumentos. (EP3) 

 
Sim, sim, sim, não há problema nenhum, a Direção permite-nos perfeitamente 
utilizar o que queremos. (EA1) 

 
Sim, sim. (EP1) 

 
Sim, sou autónoma. (EA3) 

 
Orientações Curriculares. (EA3) 

 
há diversos documentos da psicologia que nos dizem qual o desenvolvimento das 
crianças o que elas são capaz e depois também no ano com a articulação com o 
1.ºciclo também tenho em conta o programa do primeiro ano, o que é que eles 
vão fazer no primeiro ano e para fazerem aquilo quais as competências que 
devem ter. (EA2) 

 
Manual de Creche da Segurança Social … adaptamos o Plano Individual. (EP1)  

 
Nós aqui é o PI, o Plano Individual traçado pelos objetivos … mediante as áreas 
de conteúdo. (EP3) 

 
Manual de Qualidade e pelas Orientações Curriculares. (EP2) 

 
nas nossas grelhas de avaliação do departamento temos as tais competências 
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Segurança dos 
educadores para avaliar 

 

como indicadores de competência mas que depois temos uma parte de 
observação e muitas vezes refiro nessa parte de observações dados baseados em 
observações feitas através do conhecimento que eu tenho do COR ou do PIP. 
(EA1) 

 
 

Sim, mas não sou “super sumo”. (EA1) 
 

Sinto-me segura porque conheço, porque conheço o grupo. De um modo geral, 
obviamente que avaliamos de forma segura. (EP1) 

 
Temos que ter muita consciência, portanto eu sinto-me capacitada para avaliar 
mas leva-me muito tempo a gerir essa situação porque acho que tem que ser 
com cabeça, tronco e membros … quer muito, muito, muito refletida. (EP2) 

 
Sim, sim. (EA3) 

 
Nesta altura do campeonato acho que sim. (EA2) 

 
Às vezes é um bocado complicado. (EP3) 

  

No que concerne à imposição de instrumentos de avaliação, pudemos confirmar, através 

da análise dos dados, que os educadores gozam de plena liberdade para utilizarem os instrumentos 

que acharem apropriados à sua prática pedagógica. Verificamos que “o agrupamento não propõe” 

(EA2) o uso específico de determinados instrumentos, “a instituição dá-nos toda a liberdade de 

usarmos o que acharmos que é mais conveniente” (EP2), “estamos à vontade para implementar 

(…) novos instrumentos” (EP3) e “a direção permite-nos perfeitamente utilizar o que queremos” 

(EA1). Ao assumirem esta postura, os educadores evidenciam autonomia no uso de instrumentos 

de avaliação, não havendo neste domínio, nenhuma supervisão das instituições/direções em 

relação ao processo avaliativo. Apesar disso, verificamos que no contexto P as educadoras utilizam 

o Plano Individual, não por opção própria, mas porque a Instituição integra o Manual da Qualidade 

(MAQC) ao nível da Creche (Segurança Social), um processo que se estende à educação pré-

escolar. Daqui depreendemos que existe “obrigatoriedade” na utilização de um instrumento de 

avaliação neste contexto do estudo.      

Outra questão ligada à autonomia dos educadores prende-se com a definição de 

referenciais de avaliação nos contextos de educação pré-escolar. Na ótica da literatura, todos os 

referenciais assumem no discurso avaliativo, um referente e um referido, sendo o referente “o 

elemento exterior a que qualquer coisa pode ser reportada, referida” (Figari, 1996, p.47) e o 

referido “o que é constatado ou apreendido de maneira imediata” (Figari, 1996, p.48). Assim, a 

avaliação surge como a relação entre um referente e um referido. Ao auscultar as opiniões dos 

educadores, verificamos como referentes de avaliação as “Orientações Curriculares” (EA3, EP2 e 
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EP3), o “Manual de Qualidade” (EP2 e EP1) e alguns “documentos da Psicologia” (EA2). Apesar 

destas denominações, os educadores não descriminam quais os critérios e indicadores que 

permitem “tornar legível cada categoria de critérios” (Alves, 2004, p.97). Um dos discursos aponta 

para a definição de “indicadores de competência” (EA1), no entanto, não menciona qual ou quais 

os referentes que lhe serviram de base e suporte. Neste sentido, a avaliação surge sem qualquer 

processo de referencialização, na medida em que não nomeia “os critérios que presidirão à 

avaliação” (Figari, 1996, p.59). Ao adotarem esta posição, os educadores avaliam autonomamente 

aludindo a referentes distintos e traçados sem qualquer suporte teórico. Constatamos, assim, 

algumas fragilidades no processo avaliativo no que concerne à ausência de referentes (externos e 

internos), nomeadamente, legislação, projetos, regulamento interno, critérios de avaliação, entre 

outros. Perante este cenário, evidenciamos que as Orientações Curriculares continuam como 

referencial comum aos educadores de infância, pois surgem aqui como o único normativo do 

Ministério da Educação que é supracitado. Constatamos ainda que, mediante os referenciais 

utilizados, a instituição da rede pública segue uma avaliação baseada em competências e, a 

instituição da rede privada, uma avaliação alicerçada em objetivos. Segundo Roldão (2004, p.51) a 

especificidade da competência permite “focar a atividade (quer de ensino, quer de avaliação) na 

construção de meios para verificação de como é que o aprendente «se mexe» face ao que se 

pretendia que ficasse apto a saber fazer, relacionar, usar, mobilizar … isso implica pensar os 

porquês e para quês de cada atividade, ou de cada elemento de avaliação”.     

Ainda relacionada com esta categoria, gostaríamos de revelar os dados referentes à 

segurança dos educadores no que diz respeito à avaliação na educação pré-escolar. As palavras dos 

entrevistados revelam homogeneidade entre si, veiculando firmeza nos seus discursos quando 

proferem “sinto-me segura porque conheço, porque conheço o grupo. De um modo geral, 

obviamente que avaliamos de forma segura” (EP1), “nesta altura do campeonato acho que sim” 

(EA2). Afirmam que o processo de avaliação deve decorrer de forma consciente e “muito refletida” 

(EP2).  

Apesar de nos depreendermos com algumas lacunas que, de alguma forma, impedem a 

qualidade do processo de avaliação, averiguamos, sem dúvida, um cenário de autonomia e 

segurança dos educadores.   
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Práticas de avaliação nas diferentes faixas etárias 

No culminar desta dimensão sobre as práticas de avaliação na educação pré-escolar 

consideramos relevante auscultar as opiniões dos educadores sobre as práticas de avaliação nas 

diferentes faixas etárias considerando a disparidade existente entre os contextos onde se 

desenvolveu este estudo. Assim, para uma melhor clarificação deste conceito, procuramos 

averiguar as formas de avaliação utilizadas pelos educadores, a sua adequação e, em última 

instância, qual a perspetiva dos entrevistados sobre as competências dos educadores para 

avaliarem, nestas faixas etárias (tabela 13). 

Tabela 13 – Práticas de avaliação nas diferentes faixas etárias 

Subcategoria  Unidades de registo 

Formas de avaliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adequação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competência dos 
educadores para 

avaliar 
 

quer em pequeno grupo, quer em grande grupo, normalmente é mais fácil em pequeno 
grupo. (EP2) 

 
cada criança individualmente, é um plano individual, cada criança é uma criança. (EP1) 

 
faço registos quer individualmente quer em grupo. (EA3) 
 
vamos avaliando … em pequeno grupo. (EA2) 

 
trabalho individualizado. (EP3) 

 
O termos a capacidade de nos auto avaliarmos desde pequenino. (EA1) 
 
cada objetivo é traçado conforme a faixa etária e as caraterísticas da sua faixa etária … 
e das necessidades e da evolução de cada criança também. (EP3) 

 
Estes registos de avaliação são diferentes, de acordo com a idade, sim. (EA2) 

 
São diferentes temos que adequar os instrumentos de uma forma diferente. (EA3) 

 
Não. Não, nem pensar. Obviamente são muito diferentes, até mesmo a nível de faixa 
etária, dentro da própria faixa etária são completamente diferentes. (EP1) 

 
Não … é assim as idades são diferentes, o nível etário é diferente e cada um tem os 
seus objetivos … portanto, as exigências são diferentes, no entanto ao traçar o Plano 
Individual, os objetivos não são os mesmos porque cada nível etário tem os seus 
objetivos a serem atingidos e a serem trabalhados. (EP2) 

 
Não, não pode ser, tem a ver com o nível de desenvolvimento das crianças não 
podemos querer que uma criança de três anos tenha um nível de concentração e de 
abstração de uma criança de cinco. Além disso, o desenvolvimento é gradual e como é 
gradual não vale a pena ultrapassarmos certas etapas, por isso tenho uma avaliação 
para os três, para os quatro, para os cinco. (EA1) 

 
Sim. Sim, claro que sim. Conhece os objetivos da educação pré-escolar qualquer 
educador conhece que é aquilo que nos rege e tem capacidade para avaliar para saber 
se a criança está a ter um bom desenvolvimento ou não. (EP3) 

 
Eu acho que sim. Nós somos profissionais, portanto, não vejo porque é que … não 
deveriam ter. (EA2) 
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Tem competência. Sim, só precisam de ter um pouco mais de formação nessa área. 
(EA3) 

 
Eu acho que sim, é a nossa formação … mau seria termos habilitações e não termos a 
capacidade de avaliar. eu penso assim. (EP2) 

 
Não, não tem competência para avaliar porque não tem base. Eu acho … é a tal falta 
de informação … de uma forma geral eu acho que que não estão … não estamos 
preparados. (EP1) 

 
Se forem responsáveis, se tiverem registos concretos, temos que ser o mais objetivos 
possível nos nossos registos, não podemos dar opiniões em cima do joelho. (EA1) 
 

 

Ao nível das formas de avaliar, constatamos que à similitude do que propõe as 

Orientações Curriculares, os educadores avaliam individualmente, em pequenos grupos e em 

grande grupo. Denotamos empenhamento dos educadores quando referem “faço registos quer 

individualmente quer em grupo” (EA3), “quer em pequeno grupo” (EP2). Esta prática de “planear e 

avaliar com as crianças, individualmente, em pequenos grupos ou no grande grupo são 

oportunidades de participação das crianças e meios de desenvolvimento cognitivo e da linguagem” 

(Ministério da Educação, 2002, p.37). Desta forma, os educadores fomentam “a capacidade de nos 

autoavaliarmos desde pequenino” (EA1) uma perspetiva que vai de encontro a Alves (2004, pp.84-

85) quando salienta que “atribuir ao aluno uma verdadeira autonomia no seu projeto escolar é 

reconhecê-lo como sujeito e este reconhecimento identitário é indispensável para que ele possa 

formar-se”. 

Atendendo que a educação pré-escolar integra crianças com idades compreendidas entre 

os três e os seis anos de idade, questionamos os educadores acerca da adequação da avaliação. 

Após a análise dos discursos, verificamos que, de modo geral, os educadores adequam a avaliação 

conforme a faixa etária e o desenvolvimento das crianças apropriando-a quer ao nível dos objetivos 

que traçam quer ao nível da adequação dos instrumentos. Neste âmbito averiguamos que “cada 

objetivo é traçado conforme a faixa etária e as características da sua faixa etária … e das 

necessidades e da evolução de cada criança também” (EP3). Na perspetiva dos educadores 

importa ainda “adequar os instrumentos de uma forma diferente” (EA3), uma vez que “as idades 

são diferentes, o nível etário é diferente e cada um tem os seus objetivos … portanto as exigências 

são diferentes” (EP2). Impera, uma visão consciente sobre o processo de avaliação admitindo os 

educadores que “o desenvolvimento é gradual e como é gradual não vale a pena ultrapassarmos 

certas etapas, por isso tenho uma avaliação para os três, para os quatro, para os cinco” (EA1) e 

“até mesmo a nível de faixa etária, dentro da própria faixa etária são completamente diferentes” 
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(EP1). Assente numa perspetiva formativa da avaliação, esta ideia é consonante com o Perfil de 

Desempenho Profissional do Educador de Infância17 no qual é referido que o educador avalia “a sua 

intervenção, o ambiente e os processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo”. 

Atendendo que o “trabalho de avaliação antes da entrada na escola obrigatória é 

particularmente difícil e alvo de várias ambiguidades” (Cardona & Guimarães, 2013, p.20) 

pretendemos, neste estudo, questionar os educadores no que concerne às suas perspetivas sobre 

as competências dos educadores para avaliarem as crianças destas faixas etárias. Configuram-se, 

aqui, opiniões variáveis sobre a competência dos educadores no processo de avaliação 

perspetivando-se enfoques positivos e negativos. Por um lado, quatro dos entrevistados consideram 

que todos os educadores apresentam competências para avaliar “sim, claro que sim” (EP3), “nós 

somos profissionais” (EA2), “eu acho que sim, é a nossa formação … mau seria ter-mos 

habilitações e não ter-mos a capacidade de avaliar” (EP2). Admitem e asseguram com firmeza as 

suas capacidades face ao ato avaliativo. Por outro lado, verificamos que alguns discursos apontam 

no sentido inverso assumindo que os educadores não tem bases sólidas para avaliar havendo, 

contudo, “falta de formação” (EP1) e sendo necessário “ter um pouco mais de formação nessa 

área” (EA3). A responsabilidade dos educadores e a objetividade dos registos de avaliação 

constituem pilares centrais de competência uma vez que “não podemos dar opiniões em cima do 

joelho” (EA1). Daqui, depreendemos que a falta de formação nesta área continua a constituir um 

entrave no desenvolvimento das práticas avaliativas, nos contextos de educação pré-escolar. Esta 

ideia é confirmada pelos dados dos estudos de Cabrita (2007) e Figueira (2012), investigações no 

âmbito da avaliação na educação de infância e que convictamente revelam que “os educadores 

carecem de alguma formação” na área da avaliação tendo “necessidade de investir em formação”. 

Nesta sequência, situam-se os dados provenientes do estudo de Coelho e Chélinho (2013, p.120) 

quando, face à perspetiva dos educadores, salientam que “a perceção da fragilidade das suas 

práticas avaliativas é relacionada com as lacunas ao nível da formação”. 

No culminar desta categoria constatamos que os educadores praticam a avaliação 

consoante as diferentes faixas etárias e de acordo com o desenvolvimento das crianças. Assumem 

fazer a avaliação das crianças sob diferentes formas, isto é, avaliar individualmente, em grande e 

pequeno grupo admitindo que, para cada idade e nível de desenvolvimento, são traçados diferentes 

objetivos e adequados os instrumentos de avaliação. Mediante os seus discursos depreendemos 

                                                 
17 Decreto-lei n.º240/2001 
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que a par da sua competência para avaliar emerge também algum “desconforto” que é traduzido 

pela falta de formação e sustentação teórica nesta área. 

Num trabalho qualitativo como este, procurámos compreender vários pontos de vista 

assumindo que “o objetivo não é o juízo de valor; mas, antes, o de compreender o mundo dos 

sujeitos e determinar como e com que critério eles o julgam” (Bogdan & Biklen, 1994, p.287). 

Assim, acentuamos, individualmente, cada discurso dos educadores como uma forma plausível de 

compreender, nitidamente, cada realidade. A aparição de vozes dissonantes contribuiu para a 

extensa análise de dados e, consequentemente para a longa explanação aqui desenvolvida.  

Os educadores entrevistados, no singular, de forma única e irrepetível, conduziram-nos 

pelos seus contextos educativos, de acordo com o seu olhar sob a avaliação na educação pré-

escolar. Abriram as portas da sua realidade educativa e, através da sua experiência pessoal e 

profissional, expuseram com clareza os seus conhecimentos e as suas práticas em torno da área da 

avaliação, pois “não há orientação escolar sem avaliação” (Perrenoud, 1999, p.51). 

 

 

6.6. Análise documental das Metas de Aprendizagem18  

As Metas de Aprendizagem iniciam com uma nota de abertura, que contextualiza a 

definição das mesmas, enquanto documento referencial de avaliação fundamentado nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) e globalmente estruturado pelas 

áreas de conteúdo enunciadas nas mesmas. Face ao exposto, as metas de aprendizagem assumem 

a designação de metas finais para a educação pré-escolar, na medida em que “ao entrarem para o 

1.º ciclo, todas as crianças possam ter realizado as aprendizagens, que são fundamentais para a 

continuidade do seu percurso educativo”.  

Ao nível da sua estrutura e organização interna, o documento das metas de aprendizagem 

apresenta algumas especificidades em relação às OCEPE, adotando uma subdivisão em áreas, 

domínios e subdomínios. Através desta estrutura são diferenciados domínios que estão menos 

destacados ao nível das OCEPE. Assim, para uma melhor clarificação do documento das Metas de 

Aprendizagem, apresentamos, de forma sucinta, a estrutura das OCEPE, documento base que 

sustenta as Metas de Aprendizagem e que se subdivide em três áreas e seis domínios (tabela 14). 

 

 

                                                 
18 Documento disponível em: http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt, consultado em 14 de janeiro de 2015 

http://metasdeaprendizagem.dge.mec.pt/
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Tabela 14 – Estrutura das OCEPE 

Área de Formação Pessoal e Social  

Área de Conhecimento do Mundo 

Área de Expressão e 
Comunicação 

Domínios 

Expressões 

Motora  

Plástica  

Musical 

Dramática 

Linguagem e Abordagem à Escrita 

Matemática  

 

O documento das Metas de Aprendizagem apresenta maior especificidade em relação ao 

documento das OCEPE, subdividindo-se em áreas, domínios e subdomínios, num total de 6 áreas, 

36 domínios e 19 subdomínios, respetivamente, sendo cada domínio composto por metas finais. 

Cada meta final corresponde a uma competência que se espera ver adquirida pela criança até à 

entrada no 1.º ciclo do Ensino Básico (1.º CEB).  

 Seguindo a linha de orientação do documento, as seis áreas correspondem à Área de 

Conhecimento do Mundo, Área das Expressões, Área de Formação Pessoal e Social, Área da 

Linguagem e Abordagem à Escrita, Área da Matemática e Área de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, sendo cada área encetada por uma introdução completa que, partindo das OCEPE, 

enquadra as competências preconizadas para cada uma em particular. A partir desta nota 

preambula são definidas, com especificidade, as metas finais referentes a cada área sendo estas 

enquadradas em domínios e subdomínios (tabela 15). 

Tabela 15 – Estrutura das Metas de Aprendizagem  

ÁREAS DOMÍNIOS SUBDOMÍNIOS 

Conhecimento do 

Mundo 

Localização no espaço e no tempo 

 
Conhecimento do ambiente natural e 

social 

Dinamismo das inter-relações natural e 

social 

 

 

Expressões 

 

 

 

 

Domínio da Expressão Plástica – 

Desenvolvimento da capacidade de 

expressão e comunicação 

Produção e criação 

Domínio da Expressão Plástica – 

Compreensão das artes no contexto 
Fruição e contemplação 

Domínio da Expressão Plástica – 

Apropriação da linguagem elementar das 

artes 

Fruição e 

contemplação/Produção e Criação 

Domínio da Expressão Plástica – 

Desenvolvimento da criatividade 
Reflexão e interpretação 
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Expressões 

 

Domínio da Expressão 

Dramática/Teatro – Desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação   

Experimentação e 

criação/Fruição e análise  

Domínio da Expressão 

Dramática/Teatro – Desenvolvimento e 

criatividade   

Domínio da Expressão 

Dramática/Teatro – Compreensão das artes 

no contexto  

Domínio da Expressão 

Dramática/Teatro – Apropriação da 

linguagem elementar da expressão dramática   

Domínio da Expressão Musical – 

Desenvolvimento da capacidade de 

expressão e comunicação  

Interpretação e comunicação 

Domínio da Expressão Musical – 

Desenvolvimento da criatividade 
Criação e experimentação 

Domínio da Expressão Musical – 

Apropriação da linguagem elementar da 

música 

Perceção sonora e musical 

Domínio da Expressão Musical – 

Compreensão das artes no contexto 

Culturas musicais nos 

contextos 

Domínio da dança – Desenvolvimento 

da capacidade de expressão e comunicação 
Comunicação e interpretação 

Domínio da dança – Desenvolvimento e 

criatividade 
Produção e criação 

Domínio da dança – Apropriação da 

linguagem elementar da dança 

Conhecimento e vivência da 

dança 

Domínio da dança – Compreensão das 

artes no contexto  
Fruição e contemplação 

Domínio da Expressão Motora  

Deslocamentos e equilíbrios 

Perícia e manipulações 

Jogos 

Formação Pessoal 

e Social 

Domínio da Identidade/Autoestima 

 

Domínio da Independência/Autonomia 

Domínio da Cooperação 

Domínio da Convivência 

Democrática/Cidadania 

Domínio da Solidariedade/Respeito pela 

Diferença 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

Domínio da Consciência Fonológica 

 

Domínio do Reconhecimento e Escrita 

de Palavras  

Domínio do Conhecimento das 

Convenções Gráficas 

Compreensão de Discursos Orais e 

Interação Verbal 

Matemática Números e Operações 
 

Geometria e Medida 
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Organização e Tratamento de Dados 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Informação  

 
Comunicação 

Produção 

Segurança 

 

Perante esta estrutura e organização do documento das metas de aprendizagem, importa-nos 

também, fazer uma abordagem sucinta ao seu conteúdo sublinhando, desta forma, a sua 

integridade ao nível das aprendizagens que visam facilitar a continuidade entre a educação pré-

escolar e o 1.º CEB. 

Assim, a Área de Conhecimento do Mundo já referenciada nas OCEPE, apresenta-se 

subdividida em três domínios: 1) Localização no espaço e no tempo – onde são definidas 10 metas 

finais; 2) Conhecimento do ambiente natural e social – com 20 metas finais e 3) Dinamismo das 

inter-relações natural-social – que apresenta 6 metas finais. No seu total, esta área comporta 36 

metas que abarcam aprendizagens nas várias ciências naturais e humanas permitindo que a 

criança desenvolva “competências essenciais para a estruturação do pensamento científico” pilar 

fundamental para as aprendizagens que realizará no âmbito do Estudo do Meio, no 1.º CEB. 

A Área das Expressões, também baseada nas OCEPE, expõe do maior número de 

domínios e a sua exclusividade prende-se quanto à existência de subdomínios. Neste sentido, esta 

área integra as Expressões Plástica, Dramática/Teatro, Musical, Dança e Motora que apresentam, 

no seu todo, um total de 57 metas finais distribuídas pelos diferentes domínios e subdomínios.   

A Expressão Plástica apresenta uma divisão de quatro domínios associados a quatro 

subdomínios, sendo respetivamente: 1) Desenvolvimento da capacidade de expressão e 

comunicação – Produção e criação; 2) Compreensão das artes no contexto – Fruição e 

contemplação; 3) Apropriação da linguagem elementar das artes – Fruição e 

contemplação/Produção e criação e 4) Desenvolvimento da criatividade – Reflexão e interpretação. 

Estes domínios integram um conjunto de 9 metas finais associadas a competências que a criança 

deverá atingir na vertente da expressão plástica.      

Quanto à Expressão Dramática/Teatro são definidos quatro domínios: 1) Desenvolvimento 

da capacidade de expressão e comunicação; 2) Desenvolvimento da criatividade, 3) Compreensão 

das artes no contexto e 4) Apropriação da linguagem elementar da expressão dramática. Estes 

domínios assumem todos como subdomínio comum - a experimentação e criação/fruição e análise. 

Desta expressão fazem parte 14 metas finais que se encontram relacionadas com o 

desenvolvimento de competências artísticas na criança em idade pré-escolar.  
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No que concerne à Expressão Musical esta apresenta quatro domínios associados a 

quatro subdomínios distintos que pretendem à criança desenvolver a expressão e comunicação, a 

criatividade, a linguagem musical e a compreensão de um repertório diversificado. Assim, os 

domínios são os seguintes: 1) Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação – 

Interpretação e comunicação; 2) Desenvolvimento da criatividade – Criação e experimentação; 3) 

Apropriação da linguagem elementar da música – perceção sonora e musical e 4) Compreensão 

das artes no contexto – culturas musicais nos contextos. Esta expressão é composta por 18 metas 

finais que pretendem desenvolver, de forma holística, competências específicas em torno de uma 

cultura musical.  

A Dança, enquanto forma de expressão, assume quatro domínios associados a quatro 

subdomínios distintos: 1) Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação – 

comunicação e interpretação; 2) Desenvolvimento da criatividade – Produção e criação; 3) 

Apropriação da linguagem elementar da dança – Conhecimento e vivência da dança e finalmente 4) 

Compreensão das artes no contexto – Fruição e contemplação. Desta expressão fazem parte 13 

metas finais que pretendem, nos seu todo, constituir competências específicas que a criança terá 

que desenvolver até à entrada no 1.º CEB.  

Finalmente, a Expressão Motora é constituída apenas por três subdomínios, sendo eles: 1) 

Deslocamentos e equilíbrios; 2) Perícia e manipulações e 3) Jogos. Cada subdomínio é composto 

por uma meta final, isto é, uma competência específica que a criança deverá desenvolver ao longo 

da educação pré-escolar.  

A Área da Formação Pessoal e Social, também contemplada nas OCEPE, assume na 

educação pré-escolar um pilar fundamental na formação da criança. Neste sentido, a participação 

em grupo constitui o sustentáculo para a aquisição de competências ao nível de atitudes e valores 

tornando a criança um futuro cidadão, solidário e crítico. Nesta área, as metas de aprendizagem 

denominam cinco domínios distintos: 1) Identidade/autoestima; 2) Independência/autonomia; 3) 

Cooperação; 4) Convivência democrática/cidadania e 5) Solidariedade/respeito pela diferença, 

possibilitando à criança a aquisição de competências democráticas que, no futuro, lhe permitirão 

viver em sociedade. Esta área, na sua totalidade, encerra um conjunto de 32 metas finais que a 

criança terá que desenvolver.  

Quanto à Área da Linguagem e Abordagem à Escrita igualmente prescrita nas OCEPE 

apresenta-se estruturada em quatro domínios específicos: 1) Consciência fonológica; 2) 

Reconhecimento e escrita de palavras; 3) Conhecimento das convenções gráficas e, 4) 
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Compreensão de discursos orais e interação verbal que pretendem, num total de 36 metas finais, 

mobilizar “um conjunto de conhecimentos linguísticos determinantes na aprendizagem da 

linguagem escrita e no sucesso escolar”.  

Relativamente à Área da Matemática, área integrante das OCEPE, pretende que, através 

das 30 metas finais, a criança desenvolva competências ao nível dos domínios números e 

operações, geometria e medidas e organização e tratamento de dados. Os educadores, ao 

incrementarem inúmeras oportunidades para a criança trabalhar a matemática, reforçam a 

resolução de problemas e, consequentemente, um conjunto de conhecimentos e competências 

esperadas no final da educação pré-escolar.      

Finalmente, as metas de aprendizagem acrescentaram uma nova área denominada de 

Área das Tecnologias de Informação e Comunicação com o propósito de proporcionar, 

precocemente, às crianças oportunidades de aprendizagem em torno das tecnologias. Esta área 

subdivide-se em quatro domínios específicos: 1) Informação; 2) Comunicação; 3) Produção e 4) 

Segurança assegurando um total de 9 metas finais.  

Constituindo um referencial comum para todos os educadores de infância, as metas de 

aprendizagem para a educação pré-escolar apresentam, na sua totalidade, 200 metas finais. Estas 

correspondem ao número de competências, isto é, aos desempenhos esperados nas crianças no 

final da educação pré-escolar. De acordo com a exposição feita ao nível da estrutura e conteúdo, 

constatamos, do nosso ponto de vista, potencialidades mas também alguns inconvenientes que 

consideramos serem alvo de reflexão. 

Quanto aos inconvenientes evidenciamos, em cada área, um elevado número de 

competências dotadas de um grau extremo de especificidade das mesmas. Esta interpretação pode 

conduzir-nos, à priori, para um documento que induz à escolarização da educação pré-escolar 

devido às peculiaridades e exigências preconizadas em cada área. Os educadores, numa leitura 

menos atenta ou incompreendida, poderão interpretar as metas de aprendizagem num sentido de 

“obrigatoriedade” que as crianças têm de “atingir” ao longo desta etapa da sua educação. Poderão 

ainda concebê-las como “objetivos” curriculares explícitos sem atenderem ao nível de 

desenvolvimento de cada criança e ao seu ritmo, em particular. Deste ponto de vista, os educadores 

conseguirão trabalhar com todas as crianças este vasto conjunto de competências? Perante um 

olhar menos atento e informado somos levados a considerar a implementação de uma educação 

modelada à imagem das metas propostas, levando à mobilização do documento como 

contraproducente para este nível de educação. Estas ideias poderão surgir, nos educadores, de 
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forma irrefletida, no entanto, da sua análise consideramos que o documento das metas de 

aprendizagem para a educação pré-escolar apresenta também potencialidades quando considerado 

como um documento de referência.  

Assim, considerando que este documento encontra génese nas OCEPE depreendemos 

que, conforme espelhado no seu conteúdo, as metas “constituem um referencial comum a todos os 

educadores de infância”. Neste sentido, deverão ser compreendidas como orientadoras, quer do 

processo de ensino-aprendizagem, quer do processo de avaliação e não como “obrigatórias”. Esta 

ideia de obrigatoriedade é negada em diversos momentos do texto.  

Ao emergirem dos propósitos preconizados pelas OCEPE, as metas promovem as 

condições favoráveis para o sucesso escolar, isto é, os educadores ao assumirem o documento 

como orientador proporcionam atividades para que as crianças desenvolvam determinadas 

competências, que lhes servirão, de base para uma melhor integração no 1.º CEB. Analogamente, 

as metas poderão surgir como um documento de articulação entre os educadores e os professores 

do 1.º CEB aquando da transição entre este nível de educação e o ensino obrigatório, isto é, 

poderão constituir-se um instrumento facilitador de diálogo entre educadores e professores através 

do qual se dá seguimento às aprendizagens realizadas e encetadas ao nível da educação pré-

escolar.  

A culminar esta reflexão acreditamos que a análise atenta das metas de aprendizagem 

reporta para diferentes discursos e perspetivas quanto à sua funcionalidade e adequação às 

práticas de avaliação ao nível da educação pré-escolar. Neste sentido, os conhecimentos dos 

educadores na área da avaliação, a pedagogia e metodologia trabalhada em cada contexto e o 

“olhar crítico” e atento a este tipo de documentos conduz tacitamente para práticas avaliativas de 

sucesso ou fracasso. Depositamos total confiança no papel do educador enquanto gestor do 

currículo e principal interveniente no processo de avaliação, capaz de adequar e orientar, em 

sentido e direção, todo o processo educativo e avaliativo das crianças em idade pré-escolar. 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÃO 
 

“Diz-me como avalias, dir-te-ei como educas as crianças” (Alves & Azevedo, 2015)19.  
 
Neste capítulo, expomos sinteticamente as principais conclusões deste estudo, assumindo 

como referência a pergunta de partida e os principais objetivos de investigação. Apresentamos 

ainda as limitações e potencialidades deste estudo assim como algumas propostas para futuras 

investigações.   

 

7.1. Conclusões do estudo 

 

Revisitando todo o panorama educativo que tem vindo a decorrer ao longo do decurso das 

últimas décadas, assumimos que o campo da educação pré-escolar tem vindo a sofrer alterações 

significativas. Esta ideia de mudança surge associada às alterações e transformações da sociedade, 

nomeadamente a entrada da mulher no mercado de trabalho que, paralelamente, faz emergir a 

necessidade de deixar as crianças em segurança e ao cuidado de profissionais especializados - os 

jardins-de-infância. Acresce uma maior consciencialização dos serviços prestados nestas idades 

como sendo imprescindíveis para o desenvolvimento da criança, por isso, cada vez mais, importa 

reconhecê-los como sendo de qualidade, nomeadamente, em termos de avaliação das 

aprendizagens das crianças.  

Nesta linha concetual situa-se Alves (2004, p.11) quando refere que o ato de avaliar “é 

uma atividade natural do ser humano que, constantemente, consciente e/ou inconscientemente, faz 

juízos de valor, resultando daí diferentes posicionamentos perante o mundo que o cerca”. De 

acordo com esta ideia e com a realidade avaliativa que se inscreve na educação pré-escolar 

interessou-nos compreender como é que os educadores em contextos diferentes (rede pública e 

privada), perspetivam o conceito de avaliação, como o praticam e como o articulam com as metas 

de aprendizagem. Esta problemática fez-nos definir os seguintes objetivos para a orientação do 

estudo, aos quais tentamos responder nesta parte final do trabalho: a) compreender as perspetivas 

dos educadores face ao processo de avaliação na educação pré-escolar; b) saber se os educadores 

possuem formação em avaliação (tipo de formação e conhecimento dos normativos); c) verificar se 

a introdução das metas de aprendizagem veio alterar as práticas de avaliação e as rotinas 

pedagógicas; d) verificar se as metas de aprendizagem impulsionaram um processo de 

                                                 
19 Ideia surgida num encontro de orientação, na data 16 de junho de 2015. 
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curricularização e escolarização precoce da educação pré-escolar e, finalmente e) compreender as 

práticas de avaliação e o papel dos pais face ao desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Tendo em atenção os objetivos propostos para este estudo, optámos por realizar uma 

investigação de natureza qualitativa, baseada em entrevistas semiestruturadas, junto de educadoras 

de infância a lecionar em jardins-de-infância das redes pública (n=3) e privada (n=3) e ao 

documento Metas de aprendizagem para a Educação Pré-Escolar. 

 Assim, depois de analisarmos detalhadamente, através da análise de conteúdo, os dados 

obtidos das entrevistas semiestruturadas é nossa intenção valorizar as principais conclusões que daí 

acrescem assumindo cada objetivo uma premissa basilar de investigação. 

Conforme fomos revelando ao longo do capítulo anterior, as educadoras desvendaram as 

suas perspetivas face à avaliação na educação pré-escolar, salientando um reconhecimento 

crescente de todo o processo avaliativo atribuindo-lhe como principal finalidade a orientação e a 

regulação. A prática avaliativa permite-lhes orientar e adaptar todo o processo de ensino-

aprendizagem das crianças, regular e facilitar a aprendizagem destas assim como ajustar as 

estratégias utilizadas nos contextos educativos. Ao longo de todo este processo, as educadoras dão 

ao que avaliam, como avaliam, para que avaliam, quando avaliam e por que avaliam, neste sentido, 

poderemos afirmar que a avaliação é um elemento integrante e regulador do processo de ensino-

aprendizagem. Nestes contextos, a avaliação assume uma função diagnóstica e marcadamente 

formativa surgindo de forma integrada nos contextos de educação pré-escolar. Estas perspetivas das 

educadoras vão de encontro a Alves (2004, p.61) quando refere que “a avaliação formativa 

pretende-se reguladora e tem como objetivos, quer a adequação do tratamento didático à natureza 

das dificuldades encontradas no momento diagnóstico, quer a obtenção de uma dupla retroação: 

sobre o aluno para lhe indicar as etapas que ele venceu e as dificuldades que deve superar; sobre o 

professor para lhe indicar como é que o seu programa pedagógico se desenvolve e quais os 

obstáculos que enfrenta”. 

Todas as educadoras admitem diferentes perspetivas de avaliação – técnica, prática e 

dialógica, acentuando nesta última o papel ativo da criança na sua própria avaliação através de um 

diálogo estabelecido entre criança/educadora. Ainda nesta ótica das perspetivas, as educadoras de 

ambas as redes apresentam discursos consonantes quanto ao interesse dos professores do 1.ºCEB 

face à avaliação feita na educação pré-escolar. Os dados apontam para o desinteresse, 

desvalorização da avaliação e sobretudo, desconsideração pelo nível de desenvolvimento das 
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crianças no que concerne às suas potencialidades e dificuldades o que impede a continuidade 

educativa entre ambos os ciclos. 

Confrontadas com as questões ligadas à formação pedagógica, todas as educadoras 

referem a formação inicial como sustentáculo para as suas práticas avaliativas não possuindo, de 

uma forma geral, nenhuma formação em avaliação. A avaliação assiste todo o processo de ensino-

aprendizagem destes contextos educativos, no entanto é feita sem referências nem marcos teóricos 

que a sustentem.  

Verificamos, ainda, que existem divergências em ambos os contextos quanto ao 

conhecimento da legislação do Ministério da Educação. Nos contextos de educação pré-escolar da 

rede pública, os agrupamentos, através da sua dinâmica e procedimento enviam às educadoras 

toda a documentação advinda do Ministério da Educação, enquanto que nos contextos de educação 

pré-escolar da rede privada são as próprias educadoras que, de forma autónoma e sem qualquer 

orientação, vão procurando ter conhecimento da legislação.  

Os dados desvendam que, de uma forma geral, as educadoras tem pouco conhecimento 

sobre os documentos normativos que referem a avaliação na educação pré-escolar e, 

consequentemente, pouco domínio sobre estes referentes externos. Daqui, depreendemos a 

ausência da referencialização que na perspetiva de Figari (1996, p.59) consiste em “justificar e em 

nomear os critérios que presidirão à avaliação”.  

Sob o objetivo de verificar se a introdução das metas de aprendizagem alterou as práticas 

e rotinas pedagógicas, verificamos algum constrangimento inicial quanto às mudanças pedagógicas 

e curriculares, na medida em que as educadoras não trabalham nem avaliam segundo este 

documento de referência, conhecem-no mas não o integram nos seus contextos educativos. Se 

vierem a introduzir as metas de aprendizagem, as educadoras desvendam que não há necessidade 

de alterar as rotinas pedagógicas nem os conteúdos. Os dados apontam para um documento que 

pode trazer vantagens e/ou desvantagens consoante a pedagogia defendida pelas educadoras nos 

contextos de educação pré-escolar, isto é, as metas de aprendizagem são vistas pelas educadoras 

conforme a visão prática de cada uma assumindo-se para uns como documento orientador e para 

outros como um documento com fins a atingir (obrigatório/”receita a seguir”). Espelham-se duas 

realidades distintas, por um lado, a implementação das metas de aprendizagem como orientação 

para a avaliação, e por outro lado, a implementação das metas de aprendizagem como um 

currículo formal, imposto de forma rígida e obrigatória que conduzirá, indelevelmente, à 

escolarização precoce. Considerando as metas de aprendizagem como obrigatórias, as educadoras 
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apontam para um claro desconforto, pressão e mudança nas suas práticas avaliativas com as 

crianças de todas as idades dado o um vasto número de competências que elas terão que atingir 

até ao ingresso no 1.ºCEB. Assim, o educador enquanto gestor do currículo e através da pedagogia 

que defende torna-se a pedra angular da escolarização ou não escolarização da educação pré-

escolar.  

Segundo os dados apurados, os pais, de uma forma geral, manifestam interesse, 

preocupação pela avaliação e pelo desenvolvimento cognitivo das crianças. Estes contextos 

educativos promovem a ligação jardim-de-infância/família denotando-se uma relação simbiótica 

entre ambos os microssistemas, isto é, um claro envolvimento das famílias no processo de 

avaliação onde impera uma cultura dialógica entre estes intervenientes.       

Conforme fomos revelando no capítulo anterior, as educadoras descreveram as suas 

práticas de avaliação, salientando que estas são sustentadas em diferentes modelos curriculares 

que, segundo uma posição unânime, são seguidos por opção das mesmas, não havendo imposição 

das instituições/direções. Todas as educadoras referem ter autonomia para utilizar os modelos 

curriculares com os quais se identificam/conhecem melhor, sendo notória a sua capacidade de 

decisão e independência ao nível da pedagogia que desenvolvem com as crianças.  

Relativamente aos instrumentos de avaliação os dados revelam que apenas uma 

educadora utiliza instrumentos de avaliação ajustados e coadunados ao modelo curricular que 

implementa no seu contexto educativo. As restantes utilizam instrumentos de avaliação baseados, 

essencialmente, em registos de observação que segundo Sanches (2003, p.118) é considerada “a 

técnica utilizada com mais frequência pelos educadores de infância, ainda que muitas vezes 

intuitivamente”. Evidenciamos que os instrumentos de avaliação são utilizados de forma reduzida 

em número em diversidade. Num dos contextos, evidenciamos que as educadoras utilizam o Plano 

Individual, não por opção própria, mas porque a Instituição integra o Manual da Qualidade (MAQC) 

ao nível da Creche (Segurança Social), um processo que se estende ao pré-escolar. Daqui 

depreendemos que existe “obrigatoriedade” na utilização deste instrumento de avaliação. Para além 

destes instrumentos utilizados autonomamente nas suas práticas avaliativas, as educadoras não 

têm conhecimento da existência de outros instrumentos de avaliação surgindo, apenas uma 

pequena referência ao portefólio. Este surge como um possível instrumento a implementar 

futuramente num dos contextos educativos, não havendo, conhecimentos aprofundados sobre o 

mesmo. 
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Ainda dentro do objetivo de compreender as práticas avaliativas das educadoras, insere-se 

a definição dos intervenientes que integram todo este processo. Assim, de acordo com os dados 

obtidos constatamos uma participação ativa dos pais, educadores e crianças assumindo-se estes os 

principais intervenientes no processo de avaliação. O papel e contributo das auxiliares e de outros 

técnicos de apoio não é tido em conta na maioria dos contextos educativos, isto é, não fazem parte 

integrante da avaliação das crianças. A avaliação não é vista sob diferentes perspetivas dos atores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, não há triangulação dos dados nem complemento 

da informação obtida. Este tipo de prática é corroborada por Fernandes (2008, p.82) quando refere 

que “o processo de avaliação deve poder contar com os próprios alunos, com os pais, com outros 

professores e, se necessário, com outros técnicos, como é o caso dos assistentes sociais e dos 

psicólogos escolares”.  

No que concerne à autonomia dos educadores no processo de avaliação os dados levam-

nos a concluir que não há imposição de instrumentos de avaliação, gozando as educadoras de 

plena liberdade para utilizarem nas suas práticas, os instrumentos que acham mais apropriados à 

sua prática pedagógica. As educadoras avaliam autonomamente sem apoio de referentes internos e 

externos, nomeadamente, legislação, projetos, regulamento interno, critérios de avaliação, entre 

outros, emergindo as Orientações Curriculares para a Educação pré-Escolar como o principal 

documento de referência, que assiste as educadoras no processo de avaliação. A ausência de 

linhas orientadoras torna o processo de avaliação emerso em algumas “fragilidades” que impedem 

a qualidade do mesmo. Apesar deste cenário, as educadoras afirmam sentir segurança e 

capacidade para avaliarem as crianças em idade pré-escolar, na medida em que avaliam de acordo 

com as respetivas idades e desenvolvimento das crianças sob a ótica individual, em pequeno e em 

grande grupo. Admitem, contudo, algum “desconforto” nas práticas avaliativas pela ausência de 

formação e sustentação teórica nesta área que assiste todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Afinal, “a forma como os professores avaliam revela o modo como os alunos aprendem, ao mesmo 

tempo que deixa transparecer o tipo de práticas curriculares de ensino-aprendizagem” (Alves, 2004, 

p.43). 

 

Centramos este estudo na avaliação na educação pré-escolar considerando que chegámos 

ao fim sem, contudo, ter terminado. Encetamos esta caminhada que forçosamente terá que ter 

outras continuidades para que as práticas de avaliação continuem a assistir todo o processo de 

ensino-aprendizagem tornando-o, cada vez mais, alvo de qualidade.     
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7.2. Propostas de investigação futura  

 
Considerando todo o percurso e os resultados obtidos nesta investigação, levantam-se 

então algumas linhas orientadoras e possíveis de serem estudadas futuramente:  

 Aferir se a formação especializada dos educadores influencia as práticas de 

avaliação no contexto de educação pré-escolar; 

 Compreender se as metas de aprendizagem para a educação pré-escolar terão 

influência nas práticas de ensino-aprendizagem e avaliação; 

 Aferir de que modo e em que medida a legislação suporta as práticas de avaliação 

na educação pré-escolar e qual a sua funcionalidade em termos de um ensino de 

qualidade. 

Considerando, ainda, que os dados obtidos não nos permitiram concluir sobre que 

modelos curriculares estão implícitos nas práticas de avaliação das educadoras de infância, seria 

muito importante continuar a investigação para verificar que referenciais científicos suportam as 

suas práticas avaliativas. Para tal, seria importante realizar uma investigação-ação para que todas 

as pessoas envolvidas no processo pudessem compreender que as práticas devem sustentar-se em 

modelos teóricos, ao mesmo tempo que poderão teorizar.  

 

7.3. Limitações e potencialidades do estudo 
 

No desenrolar de um estudo desta natureza em que o próprio investigador procura 

integrar uma determinada realidade para compreendê-la, sob o ponto de vista do “outro”, através 

da recolha de informações e/ou respostas para o seu problema, emergem inevitavelmente, 

algumas contrariedades que têm que lidar e/ou ultrapassar. Sem exceção, o presente estudo foi 

alvo de algumas limitações que passamos a descrever:              

A primeira prende-se, sobretudo, com a realização das entrevistas-piloto, pois à primeira 

tentativa, a educadora pertencente à instituição privada não aceitou participar. Mediante esta 

situação, procuramos alternativa e só à segunda tentativa é que obtivemos resposta positiva. Para a 

realização das entrevistas definitivas, apesar de termos conseguido um total de seis participantes, 

não foi fácil encontrarmos educadoras disponíveis.     

Outra limitação foi a de não conseguirmos o Projeto Educativo do Agrupamento 

atualizado, pois este encontrava-se em fase de reformulação e apenas nos facultaram o Projeto 

Educativo anterior. Assim, ao fazermos a caraterização da Instituição da rede pública, este facto 
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pode induzir a erros quanto a alguns dados, pois poderão não corresponder à realidade do presente 

ano letivo de 2014/2015.           

Não podemos esquecer, igualmente, que este estudo apenas abrange uma pequena 

parcela da realidade, situando-se no âmbito de dois casos concretos: um Agrupamento e uma 

Instituição da rede privada. Daqui decorre outra limitação – a de não poder ser generalizado, ou 

seja, os resultados adquiridos não podem ser generalizados a todos os contextos educativos. 

Apesar de termos que ultrapassar estas limitações, esta investigação intensificou-nos a 

nível profissional, possibilitando-nos um novo “olhar” sobre o processo de avaliação na educação 

pré-escolar no que concerne aos conhecimentos teóricos, empíricos e metodológicos. Também, ao 

contracenar com outras realidades educativas, similares à nossa realidade profissional permitiu-nos 

compreender e refletir sobre as práticas avaliativas, de uns e outros profissionais, levando-nos a 

confrontar diferentes perspetivas e contextos, um potencial para o nosso crescimento pessoal e 

profissional.  

 Outra das potencialidades desta investigação prendeu-se com a descentração do “Eu” e 

centração no “Outro” quando, face ao conhecimento dos instrumentos de avaliação, algumas 

“vozes” deambulavam e estremeciam “outros instrumentos de avaliação!?”. Por isso, optamos por 

colocar em anexo alguns dos instrumentos de avaliação mais utilizados na educação pré-escolar 

para que todos os leitores deste trabalho possam ter acesso direto a eles. Desta forma, 

pretendemos dar o maior contributo possível sobre a “Avaliação na Educação Pré-Escolar: 

Perspetivas e Práticas”.      
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PERFIL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA20 (PIP) 

I. AMBIENTE FÍSICO 

1. A sala está dividida em áreas de trabalho bem definidas e localizadas de forma lógica 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Não há áreas de trabalho 
definidas 

Pequena divisão do espaço 
(por ex., 2 ou 3 áreas) com 
fronteiras definidas por mobiliário 
grande ou biombos 

Divisão clara do espaço com 
áreas demarcadas por mobiliário 
baixo, estantes baixas, fitas, 
etiquetas 

Notas: 
 

2. Há espaço de trabalho em cada área da sala. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Um espaço de trabalho 
apertado limita grandemente a 
movimentação e o número de 
crianças que pode trabalhar em 
cada área. 

Um espaço de trabalho 
inadequado em algumas áreas 
limita o número de crianças que 
pode trabalhar em conjunto. 

Um espaço adequado permite 
que grupos de crianças trabalhem 
em conjunto em todas as áreas. 

Notas: 
 

3. A sala é segura e bem conservada. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Há riscos evidentes para a 
segurança (por ex., cantos 
aguçados, garrafas de vidro). 

Não há riscos evidentes para a 
segurança, mas os materiais estão 
em más condições (por ex., 
lascados, partidos, incompletos). 

Os brinquedos e materiais são 
seguros e conservados em boas 
condições; as áreas e os materiais 
potencialmente perigosos são 
supervisionados de forma 
adequada.  

Notas: 
 

4. Os materiais são sistematicamente ordenados e claramente etiquetados  

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Não há qualquer ordem ou 
método para os materiais; ausência 
ou poucas etiquetas. 

Itens semelhantes são 
colocados juntos; as etiquetas são 
usadas por quase toda a sala; as 
etiquetas são de um ou dois tipos. 

Os materiais são agrupados 
por função ou tipo; todos os 
materiais são etiquetados; é 
evidente a existência de uma 
variedade de estratégias de 
etiquetagem (desenhos, quadros, 
fotografias, objetos reais). 

Notas: 
 

5. Há materiais suficientes em cada área para várias crianças trabalharem em simultâneo.  

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Materiais limitados em cada 
área. 

Materiais adequados em 
algumas áreas mas não em todas. 

Materiais adequados em cada 
área.  

Notas: 
 

6. Objetos reais, para usar os sentidos e para “fazer de conta” e materiais para fazer representações a 
duas ou três dimensões estão disponíveis por toda a sala.  

                                                 
20 Escala adaptada do livro “Manual Child Observation Record”  
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(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Pouca variedade de materiais 
ou de oportunidade para usar 
múltiplos sentidos em cada área; 
poucos objetos reais. 

Alguma variedade de materiais 
e de oportunidade para usar 
múltiplos sentidos em cada área; 
alguns objetos reais (roupas para as 
crianças se mascararem, utensílios 
de cozinha).  

Larga variedade de materiais e 
de oportunidade para usar múltiplos 
sentidos; muitos objetos reais 
(livros, roupas, uniformes, materiais 
de construção, ferramentas, 
gravador, agrafadores, aparelhos); 
materiais não estruturados 
(cápsulas de garrafa, tiras de papel, 
tees de golfe). 

Notas: 
 

7. Os materiais estão ao alcance das crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os materiais não podem ser 
alcançados facilmente pelas 
crianças ou são trazidos pelos 
adultos. 

Alguns materiais estão ao 
alcance das crianças. 

Todos os materiais estão 
acessíveis durante períodos 
determinados na rotina diária.  

Notas: 
 

8. Existem materiais/equipamentos no qual as crianças podem exercitar os grandes músculos. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Nenhum ou limitado 
equipamento para encorajar o 
exercício dos grandes músculos 
(levantar, trepar, empurrar/puxar). 

Quantidade moderada de 
equipamento para encorajar o 
desenvolvimento dos grandes 
músculos.  

Muitas peças de equipamento 
para encorajar o desenvolvimento 
dos grandes músculos. 

Notas: 
 

9. Uma variedade de materiais desenvolve uma consciência das diferenças entre as pessoas e as suas 
experiências. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Nenhum ou poucos materiais 
refletem diferenças de culturas, 
ambientes, vivências, capacidades 
físicas. 

Vários materiais refletem 
diferenças. 

Muitos materiais refletem 
diferenças (livros, comida, utensílios 
de cozinha, roupas, fotografias das 
casas e famílias das crianças, 
cadeira de rodas de crianças, caixa 
de adereços, ferramentas de 
diferentes tipos de emprego, 
música). 

Notas: 
 

10. A variedade de materiais dá às crianças oportunidades de trabalho a nível da linguagem, representação, 
classificação e seriação, numeração, espaço, tempo, movimentação e do desenvolvimento socio-
emocional.  

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os materiais são usados para 
proporcionar oportunidades em 
apenas duas das áreas acima 
referidas. 

Os materiais são usados para 
proporcionar oportunidades em 
metade das áreas acima referidas. 

Os materiais são usados para 
proporcionar oportunidades em 
todas as áreas acima referidas. 

Notas: 
 

II.  ROTINA DIÁRIA 
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11. Os adultos implementam uma rotina diária consistente. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Não é seguida nenhuma rotina 
consistente; os adultos não se 
referem a períodos de tempo e 
sequências de atividades; os adultos 
dizem às crianças o que fazer a 
seguir. 

É seguida uma rotina durante 
alguns períodos de tempo (partes 
do dia, alguns mas não todos os 
dias da semana); às vezes, os 
adultos referem-se a períodos de 
tempo e sequências de atividades. 

É sempre seguida uma rotina 
consistente; os adultos referem-se à 
rotina diária, nomeando períodos de 
tempo e sequências; pede-se às 
crianças que verbalizem ou 
indiquem o que vai acontecer a 
seguir; os adultos ajudam as 
crianças a fazer a transição de um 
período de tempo para o seguinte. 

Notas: 
 

12. A rotina diária inclui tempo adequado para planear, trabalhar e relembrar. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Nenhuma das atividades 
recebe atenção adequada. 

É dado tempo suficiente para 
trabalhar e planear ou relembrar, 
mas não para as três atividades. 

É dado tempo suficiente para 
as três atividades. 

Notas: 
 

13. Os adultos utilizam uma variedade de estratégias de planificação baseadas nas necessidades individuais 
das crianças e ajudam as crianças a concretizar os seus planos. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Não há uma planificação 
individualizada; estratégia de 
planificação muito repetitiva; não 
são dadas opções às crianças; as 
crianças vagueiam, indecisas sobre 
o que fazer. 

Os adultos usam uma ou duas 
estratégias para planificar com as 
crianças; é dado às crianças um 
número limitado de opções; por 
vezes, as crianças são ajudadas a 
iniciar os seus planos ou a 
desenvolver um segundo plano.  

Os adultos usam várias 
estratégias para planificar com as 
crianças individualmente,; são 
dadas muitas opções às crianças; 
os adultos ajudam as crianças a 
iniciar planos e a fazer planos 
posteriores. 

Notas: 
 

14. Os adultos utilizam uma variedade de estratégias de relembrar individualmente e com pequenos grupos 
de crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos não fazem 
perguntas às crianças sobre o que 
elas fizeram; fazem perguntas de 
rotina no momento de relembrar, 
mas não encorajam as crianças a 
representar as suas atividades. 

Ocasionalmente, os adultos 
pedem às crianças para 
demonstrarem de diversas formas o 
que fizeram durante o período de 
trabalho; encorajam as crianças a 
elaborar as suas 
descrições/representações iniciais. 

Os adultos pedem 
regularmente às crianças para 
refazerem, mostrarem e falarem 
acerca do que fizeram durante o 
período de trabalho e para 
partilharem isto com outros do 
grupo. 

Notas: 
 

15. A rotina diária proporciona um equilíbrio de atividades de grande e pequeno grupo. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Não há variedade no tamanho 
ou tipo das atividades de grupo. 

Há alguma variedade no 
tamanho e tipo de atividades de 
grupo.  

Há variedade no tamanho e 
tipo de atividades de grupo ao longo 
do dia (por ex., agrupamentos 
variados durante o período de 
trabalho, atividades de pequeno 
grupo, em círculo).  
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Notas: 
 

16. Durante os períodos de tempo do dia orientados pelos adultos (por ex. tempo de pequeno grupo, tempo 
em círculo), as crianças têm oportunidade de iniciar e concretizar as suas próprias ideias. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Pretende-se que as crianças 
ouçam sem terem oportunidade de 
manipular os materiais. 

As crianças são todas 
orientadas para utilizar os materiais 
da mesma forma; espera-se que as 
crianças obtenham os mesmos 
resultados.  

As crianças podem usar os 
materiais à sua maneira, partilhar 
as suas ideias com os adultos e as 
outras crianças. 

Notas: 
 

III. INTERAÇÃO ADULTO-CRIANÇA 

17. Os adultos utilizam as estratégias de observar, perguntar, repetir e expandir-se na sua comunicação com 
as crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos raramente pedem 
às crianças para falarem sobre o 
que estão a fazer; os adultos fazem 
perguntas para provocar informação 
pré-determinada. 

Por vezes, os adultos repetem 
o que as crianças dizem ou fazem 
perguntas, mas estas têm um valor 
mecânico ou de rotina para eles; as 
perguntas não são de resposta livre. 

Os adultos utilizam uma 
variedade de estratégias para 
comunicar com as crianças 
(observam, repetem, fazem 
perguntas de resposta livre, 
descrevem).  

Notas: 
 

18. Os adultos participam ativamente no jogo das crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos observam mas não 
participam no jogo das crianças; os 
adultos mantêm-se ocupados com 
tarefas de manutenção enquanto as 
crianças brincam. 

Por vezes, os adultos falam do 
jogo das crianças e participam nele; 
os adultos são “recipientes” das 
ações das crianças nas não são 
participantes recíprocos. 

Os adultos brincam e 
conversam regularmente com as 
crianças; os adultos são 
participantes ativos e recíprocos.  

Notas: 
 

19. Os adultos mantêm um equilíbrio entre a fala de adulto e de criança, falam num tom e voz natural e 
ouvem atentamente as crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

A conversa é principalmente 
dos adultos para as crianças falam 
sem a participação dos adultos; a 
conversa os adultos é diretiva; 
pretende-se que as crianças 
estejam caladas durante grande 
parte do dia; os adultos utilizam 
uma dicção exagerada ou uma 
entoação pouco natural quando 
falam com as crianças. 

As crianças falam alguma 
coisa, ou espontaneamente ou em 
resposta aos adultos; a conversa 
dos adultos ainda é dominante; os 
adultos acenam com a cabeça ou 
respondem que sim às crianças 
sem ouvirem atentamente o que 
elas estão a dizer. 

Os adultos empenham-se em 
manter um conversa com as 
crianças; os adultos 
ouvem/respondem às crianças; os 
adultos falam com as crianças que 
ainda não falam; os adultos falam 
com as crianças ao nível dos seus 
olhos. 

Notas: 
 

20. Os adultos encorajam as crianças a jogarem com a linguagem falada e escrita. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos não registam as 
palavras das crianças; são 

Por vezes os adultos registam 
ou releem as palavras das crianças; 

Os adultos registam e releem 
regularmente as palavras das 
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ensinadas rimas e canções mas 
nenhuma é inventada pelas 
crianças. 

por vezes as crianças inventam 
rimas e canções, mas estas não são 
aceites pelos adultos nem 
trabalhadas pelo grupo.   

crianças; as ideias das crianças são 
espontaneamente transformadas 
em canções, rimas ou melodias e 
recitadas e acrescentadas por 
outros; os adultos leem diariamente 
para as crianças. 

Notas: 
 

21. As crianças são encorajadas a resolver os problemas e a agir de forma independente. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos fazem as coisas em 
vez das crianças (limpar, vestir); os 
adultos dizem às crianças como 
fazer as coisas. 

Por vezes, os adultos deixam 
as crianças resolver problemas ou 
ser responsáveis pelas suas 
necessidades, mas podem intervir 
prematuramente. 

Os adultos encorajam as 
crianças a fazer/obter coisas por 
sua própria iniciativa mesmo que 
demore mais tempo ou não fique 
feito de forma “perfeita”. 

Notas: 
 

22. Os adultos encorajam a interação e cooperação entre as crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos lidam com as 
crianças de forma individual em vez 
de em pequenos grupos; os 
materiais e atividades permitem que 
apenas participe uma criança de 
cada vez. 

Ocasionalmente, os adultos 
interagem com crianças num grupo 
pequeno; os materiais são 
suficientes para as crianças 
trabalharem em projetos em grupos 
pequenos. 

Os adultos encorajam as 
crianças a pensar numa forma de 
colaboração em projetos; os adultos 
referem os comentários das 
crianças e perguntas a outras 
crianças. 

Notas: 
 

23. Os adultos mantêm limites razoáveis ao redigir comportamento inadequado relativamente a situações de 
resolução de problemas. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos não estabelecem 
regras/limites antecipadamente; as 
regras são inconsistentes; as 
crianças são disciplinadas sem 
explicações ou oportunidades para 
oferecerem as suas próprias 
alternativas; as expectativas não são 
adequadas ao desenvolvimento.  

As expectativas são 
consistentes e apresentadas 
antecipadamente; os adultos ainda 
intervêm ou impõem soluções sem 
deixar as crianças ajudar a criar 
alternativas. 

As expectativas são 
consistentes e adequadas ao 
desenvolvimento; os adultos 
encorajam as crianças a explorar 
soluções alternativas para 
comportamentos problemáticos; os 
adultos explicam o porquê da 
imposição de limites. 

Notas: 
 

24. Os adultos mantêm uma perceção da totalidade da sala mesmo quando a trabalhar individualmente com 
cada criança ou com pequenos grupos de crianças. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os adultos parecem apenas ter 
consciência daquela área/daquelas 
crianças com quem estão a 
trabalhar; as crianças que precisam 
de assistência esperam longos 
períodos até que um adulto repare 
nelas.  

Os adultos sabem o que se 
passa na sua área assim como o 
que se está a passar ao pé deles; as 
crianças e as áreas sem a presença 
de um adulto estão entregues a si 
mesmas sem oportunidades de 
desenvolver a aprendizagem ou de 
resolver problemas. 

Os adultos observam o que se 
está a passar nas áreas da sala 
para além daquela onde estão a 
trabalhar; as atividades nas 
diferentes partes da sala estão 
relacionadas umas com as outras 
para desenvolver a aprendizagem. 

Notas: 
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IV. INTERAÇÃO ADULTO-ADULTO 

25. O pessoal docente (quando o pessoal docente é composto por mais do que um membro adulto) usa um 
modelo de ensino em equipa, com os adultos a partilharem responsabilidades na implementação do 
currículo. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

Os professores responsáveis 
planeiam e dirigem todas as 
atividades; os assistentes e 
auxiliares têm funções mínimas no 
programa. 

Por vezes, os assistentes e 
auxiliares trabalham com as 
crianças mas não participam na 
totalidade das componentes da 
planificação e implementação da 
rotina diária. 

Todos os adultos participam de 
forma quase igual na organização 
das atividades e na interação com 
as crianças ao longo da rotina 
diária. 

Notas: (Se o staff for composto por apenas um membro, faça aqui um círculo à volta de N.A.) 
 

26. O pessoal docente (quando o pessoal docente é composto por mais do que um membro adulto) usa um 
processo de planificação e avaliação em equipa. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

O staff não tem sessões de 
planificação e avaliação 
regularmente calendarizadas; as 
práticas do programa e as 
necessidades das crianças são 
discutidas apenas informalmente. 

Por vezes, o staff reúne-se para 
fazer a planificação e avaliação 
baseadas na rotina diária e 
observações das crianças; os 
formulários de planificação não são 
usados de forma consistente. 

O staff estabelece períodos 
regulares de reuniões para planificar 
e avaliar a rotina diária, experiências 
chave e interações do programa; as 
observações sobre as crianças são 
partilhadas durante a planificação e 
avaliação; é usado de forma 
consistente um formulário de 
planificação desenvolvido de forma 
cooperativa. 

Notas: (Se o staff for composto por apenas um membro, faça aqui um círculo à volta de N.A.) 
 

27. O staff faz regularmente registos no registo de Avaliação da Criança (CAR) 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

O staff não usa o CAR para 
registar informação sobre as 
crianças. 

Ocasionalmente, o staff faz 
registos no CAR, mas a prática não 
é consistente. 

O staff tem um tempo habitual 
e procedimentos para fazer os 
registos no CAR. 

Notas: 
 

28. O staff completa o Registo de Observação da Criança (COR) a intervalos regulares para documentar o 
desenvolvimento das crianças e identificar necessidades e capacidades individuais. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

O staff não usa o COR. O staff usa o COR uma vez por 
ano, sem contudo aproveitar os 
seus resultados no quotidiano 
escolar; os resultados do COR não 
são dispostos em quadros ou 
analisados. 

O staff usa o COR pelo menos 
duas vezes no ano para aplicar nas 
crianças; os resultados são usados 
para desenvolver o programa e são 
partilhados com outros (pais e 
administradores). 

Notas: 
 

29. O staff comunica com os pais e envolve-os no programa. 

(1) (2)                                            
(3) 

(4)                                    (5) 

O staff raramente fala com os 
pais do que os seus filhos estão a 
fazer; os pais não são encorajados a 
visitar ou a envolver-se nas 

Por vezes, o staff fala com os 
pais acerca dos seus filhos; não há 
reuniões ordinárias calendarizadas; 
os pais são envolvidos em tarefas 

O staff fala frequentemente 
com os pais acerca das atividades 
dos seus filhos; há reuniões 
ordinárias calendarizadas; os pais 
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atividades do programa.  mínimas ou de rotina mas não são 
encorajados a interagir com as 
crianças durante a rotina diária. 

são encorajados a visitar, conhecer 
o programa e a participar 
ativamente; (quando adequado) o 
staff faz visitas domiciliárias 
regulares. 

Notas: 
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A ESCALA COR21 

Secção I: Iniciativa  
A. Expressão de escolhas  

1. A criança ainda não expressa escolhas aos outros. 

2. A criança indica uma atividade desejada ou um local de atividade dizendo uma palavra, apontando ou 
fazendo outra ação. 

3. A criança indica uma atividade, o local de atividade, os materiais ou os companheiros de jogo com uma 
frase curta. 

4. A criança indica com uma frase curta o modo como serão orientados os seus planos (“Quero guiar o 
camião na estrada”). 

5. A criança dá uma descrição detalhada de ações que pretende realizar (“Quero fazer uma estrada de 
cubos com a Sara e guiar nela o camião”). 

B. Resolução de problemas 

1. A criança ainda não identifica problemas. 

2. A criança identifica problemas, mas não tenta resolvê-los, orientando-se, antes, para outra atividade. 

3. A criança usa um método para tentar resolver um problema, mas, se é mal sucedida, abandona-o, 
depois de uma ou duas tentativas. 

4. A criança manifesta alguma persistência, tentando bastantes métodos alternativos para resolver um 
problema. 

5. A criança tenta métodos alternativos para resolver problemas, estando persistentemente envolvida nas 
tentativas. 

C. Envolvimento em atividades complexas 

1. A criança ainda não toma a iniciativa na escolha de materiais ou de atividades. 

2. A criança mostra interesse no manuseamento ou na simples participação em atividades. 

3. Agindo sozinha, a criança usa materiais e organiza jogos ativos, que envolvem duas ou mais etapas. 

4. Agindo sozinha, a criança dirige sequências de atividades variadas.  

5. A criança junta-se às outras para dirigir sequências de atividades complexas e variadas. 

D. Cooperação em rotinas do programa 

1. A criança ainda não consegue rotinas do programa. 

2. A criança segue irregularmente as rotinas do programa. 

3. A criança participa nas rotinas do programa, quando orientada para o fazer. 

4. A criança participa voluntariamente nas rotinas do programa. 

5. A criança dá continuidade a rotinas do programa, mesmo quando um adulto não está por perto. 

Secção II: Relações Sociais  
E. Relações com adultos 

1. A criança ainda não interage com os adultos do programa. 

2. A criança responde quando adultos que lhe são familiares iniciam as interações. 

3. A criança inicia as interações com adultos que lhe são familiares. 

4. A criança mantém interações com adultos que lhe são familiares. 

5. A criança trabalha em projetos complexos com adultos que lhe são familiares (partilha o trabalho, segue 
regras). 

F. Relações com outras crianças 

1. A criança ainda não brinca com outras crianças. 

2. A criança responde quando outras crianças iniciam interações. 

3. A criança inicia interações com outras crianças. 

4. A criança mantém interações com outras crianças. 

5. A criança trabalha em projetos complexos com outras crianças (partilha trabalhos, segue regras). 

G. Criação de relações de amizade com outras crianças 

1. A criança ainda não identifica os colegas pelos nomes. 

2. A criança identifica algumas das crianças pelo nome e fala acerca delas ocasionalmente. 

3. A criança identifica um colega como amigo. 

4. A criança é identificada por um colega como amiga.  

                                                 
21 Escala adaptada do livro “Manual Child Observation Record” 
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5. A criança parece receber apoio social de um amigo e mostra lealdade ao amigo. 

H. Envolvimento na resolução de problemas de relações sociais 

1. A criança ainda não colabora com outros para resolver um conflito, em vez disso, foge ou usa a força. 

2. A criança encontra formas aceitáveis de obter a atenção dos outros (não bate, não bate nem dá pontapés 
para chamar a atenção). 

3. A criança requer a ajuda do adulto para a resolução de problemas com outras crianças. 

4. A criança tenta por vezes resolver os problemas com outras crianças de forma independente, pela 
negociação ou por outros meios socialmente aceitáveis. 

5. A criança resolve geralmente com autonomia problemas com outras crianças (partilha materiais, toma a 
vez). 

I. Compreensão e expressão de sentimentos 

1. A criança ainda não expressa ou verbaliza sentimentos. 

2. A criança expressa ou verbaliza sentimentos, mas, por vezes, de modos socialmente aceitáveis. 

3. A criança demonstra consciência dos sentimentos dos outros. 

4. A criança exprime geralmente os sentimentos de forma aceitável. 

5. A criança responde apropriadamente aos sentimentos dos outros. 

Secção III: Representação Criativa 
J. Confeção e construção 

1. A criança ainda não explora ou usa materiais, tais como argila, areia ou blocos. 

2. A criança explora materiais de confeção e construção. 

3. A criança usa materiais para fazer algo (uma pilha de blocos, um monte de areia), mas não chega a dizer 
o que fez.  

4. A criança usa materiais para fazer uma representação simples e diz ou demonstra o seu significado (diz 
que um monte de blocos é uma torre; diz que um monte de bolas é um boneco de neve). 

5. A criança usa materiais para fazer ou construir coisas com, pelo menos, três pormenores representados 
(uma casa cm uma porta, janelas e uma chaminé). 

K. Desenho e pintura 

1. A criança ainda não desenha nem pinta. 

2. A criança explora os materiais de desenho e de pintura. 

3. A criança desenha ou pinta representações simples (uma bola, uma casa). 

4. A criança desenha ou pinta representações com poucos pormenores. 

5. A criança desenha ou pinta representações com muitos pormenores. 

L. Faz de conta 

1. A criança ainda não sabe brincar ao faz de conta. 

2. A criança usa um objeto para simular outro ou usa ações ou sons para fingir algo. 

3. A criança assume o papel de alguém ou de alguma coisa, ou fala em linguagem apropriada ao papel 
assumido. 

4. A criança envolve-se com outra criança num jogo de faz-de-conta. 

5. A criança sai do faz-de-conta para dar instruções a outra criança (“Quando tu fores o bebé urso, fala num 
tom de voz assim.”). 

Secção IV: Música e Movimento  
M. Demonstração de coordenação física 

1. Os movimentos da criança ainda não são coordenados. 

2. A criança mostra coordenação ao trepar degraus e ao andar e raramente choca com objetos ou outras 
crianças. 

3. A criança alterna os pés, quando sobe as escadas sem se agarrar ao corrimão; atira e agarra uma bola 
ou um saco de feijões. 

4. A criança anda, enquanto manipula um objeto. 

5. A criança envolve-se em movimentos complexos (saltitar, driblar uma bola). 

N. Demonstração de coordenação manual 

1. A criança usa a mão toda para alcançar e pegar em objetos pequenos. 

2. A criança usa os movimentos apropriados com os dedos e as mãos para alcançar ou pegar em objetos 
pequenos. 

3. A criança encaixa e desencaixa os materiais (grampos e peças de encaixe, porcas e parafusos). 

4. A criança manipula pequenos objetos com precisão (enfiar uma agulha larga, enfiar pérolas pequenas, 
encaixar grampos minúsculos em buracos). 
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5. A criança realiza ações precisas que envolvem movimentos de oposição das mãos (abotoar roupa, abrir e 
fechar um fecho de correr). 

O. Imitação de movimentos a um ritmo constante 

1. A criança ainda não imita ações realizadas em movimentos rítmicos. 

2. A criança imita movimentos isolados, apresentados um de cada vez (põe as mãos nos joelhos). 

3. A criança responde ao ritmo de canções ou de música instrumental com movimentos simples 
(pancadinhas nos joelhos em movimentos cadenciados). 

4. A criança responde ao ritmo de canções ou de instrumental com movimentos mais complexos (andar ou 
saltitar ao batimento). 

5. A criança canta em coro ou sozinha, enquanto executa uma sequência de movimentos seguindo o 
batimento. 

P. Seguir a música e as orientações do movimento 

1. A criança não segue as instruções orais para a música e o movimento. 

2. A criança segue as instruções orais para um movimento único (“Levanta as tuas mãos”). 

3. A criança segue instruções orais para um movimento sequencial (“Põe as tuas mãos na cabeça; agora, 
põe as tuas mãos nos teus ombros”). 

4. A criança segue instruções orais para sequências mais complexas de movimentos (“Põe as tuas mãos 
em cima da cabeça; agora, põe uma das mãos na tua orelha e a outra no nariz”). 

5. A criança descreve e conduz sequências de movimentos (executa batimentos ao mesmo tempo que diz o 
nome de partes do corpo, duas de cada vez: “Cabeça, cabeça, ombros, ombros, joelhos, joelhos, pontas 
dos pés, pontas dos pés”).  

Secção V: Linguagem e Competência de Leitura e Escrita 
Q. Compreensão da linguagem oral 

1. A criança raramente responde quando outros lhe falam. 

2. A criança segue orientações simples (“Vem para a roda”). 

3. A criança responde a frases de conversação simples, diretas e coloquiais. 

4. A criança participa numa conversa normal na sala de aula. 

5. A criança segue orientações em múltiplos passos ou complexas. 

R. Fala  

1. A criança ainda não fala ou só usa frases de uma ou duas palavras. 

2. A criança usa frases simples com mais de duas palavras. 

3. A criança usa frases que incluem duas ou mais ideias separadas. 

4. A criança usa frases que incluem duas ou mais ideias com pormenores descritivos (“Eu amontoei os 
blocos vermelhos demasiado alto e eles caíram”). 

5. A criança inventa e recita histórias, rimas ou canções bem desenvolvidas e com pormenores. 

S. Demonstração de interesse por atividades de leitura 

1. A criança ainda não manifesta interesse por atividades de leitura. 

2. A criança mostra interesse quando as histórias são lidas. 

3. A criança pede às pessoas para lhe lerem histórias, sinais ou notas. 

4. A criança responde a perguntas acerca da história que foi lida ou repete parte da história. 

5. Com frequência, a criança lê um livro ou conta a história enquanto volta as páginas. 

T. Demonstração de conhecimento acerca de livros 

1. A criança ainda não pega bem nos livros. 

2. A criança pega nos livros e agarra-os convencionalmente, olhando para as páginas e voltando-as.  

3. A criança “lê gravuras”, contando a história a partir das gravuras na capa ou no livro.  

4. A criança segue uma página, movendo os olhos na direção correta (geralmente, da esquerda para a 
direita e de cima para baixo). 

5. A criança parece ler ou lê de facto um livro, apontando as palavras e contando a história. 

U. Iniciação da leitura 

1. A criança ainda não identifica letras ou números. 

2. A criança identifica algumas letras e números. 

3. A criança lê várias palavras ou algumas frases simples (“eu gosto da mamã”) 

4. A criança lê uma variedade de frases. 

5. A criança lê histórias simples ou livros. 

V. Iniciação da escrita 

1. A criança ainda não consegue escrever. 
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2. A criança escreve usando rabiscos e marcas como letras. 

3. A criança copia ou escreve letras identificáveis, incluindo talvez o próprio nome. 

4. A criança escreve algumas palavras ou frases curtas para além do seu nome. 

5. A criança escreve uma variedade de frases. 

Secção VI – Lógica e Matemática 
W. Classificação 

1. A criança ainda não classifica objetos em grupos. 

2. A criança agrupa objetos idênticos. 

3. Ao selecionar, a criança agrupa objetos que são semelhantes em certas coisas, mas diferentes noutras 
(combina estrelas vermelhas com círculos vermelhos). 

4. Ao selecionar, a criança agrupa objetos que são semelhantes em alguma coisa e, ocasionalmente, 
descreve o que tem vindo a fazer. 

5. Ao selecionar, a criança agrupa objetos na base de duas ou mais caraterísticas (inclui todos os círculos 
grandes vermelhos, mas não inclui as estrelas grandes vermelhas ou os círculos grandes azuis). 

X. Utilização das palavras não, algum e todos. 

1. A criança ainda não usa as palavras não, algum e todos, ou usa-as incorretamente. 

2. A criança usa as palavras não, algum e todos na conversação mas, por vezes, usa-as incorretamente. 

3. A criança usa corretamente as palavras não, algum e todos na conversação. 

4. A criança usa a palavra não para identificar a caraterística que exclui um objeto de uma categoria (“Este 
bloco não é vermelho como os outros, por isso não fica no grupo”).  

5. A criança distingue estre alguns e todos e usa esses termos nas categorizações (“Nós somos todos 
crianças, mas alguns de nós são raparigas”). 

Y. Organização de materiais em ordem de graduação 

1. A criança ainda não organiza itens em ordem de graduação. 

2. A criança organiza dois ou três itens por ordem de graduação, baseada numa caraterística como, por 
exemplo, o tamanho, a cor ou a textura. 

3. A criança organiza quatro ou mais itens em ordem de graduação, baseada numa caraterística. 

4. A criança coloca novos itens no seu devido lugar num conjunto de objetos ordenados (não no início ou no 
fim das séries). 

5. A criança faz coincidir um conjunto organizado de itens com outro conjunto organizado (coloca um 
conjunto de bolas organizado pelo tamanho junto de um conjunto de blocos organizado segundo o 
tamanho). 

Z. Utilização de comparativos 

1. A criança ainda não usa ou responde a palavras de comparação (maior que, o maior). 

2. A criança segue orientações que envolvem palavras de comparação (“Apanha o biscoito maior”). 

3. A criança usa comparativos, mas nem sempre corretamente. 

4. A criança usa corretamente comparativos (“Este é maior do que aquele”). 

5. A criança compara três ou mais coisas, usando apropriadamente alguns comparativos (mais pequeno, o 
mais pequeno). 

AA. Comparando quantidades de objetos  

1. A criança ainda não compara corretamente a quantidade de objetos em dois grupos. 

2. A criança compara as quantidades de pequenos grupos de objetos, usando corretamente palavras como 
mais e menos. 

3. A criança avalia corretamente se dois grupos de mais de cinco objetos cada (grampos, blocos, carros, 
crianças) contém o mesmo número de objetos.  

4. A criança usa a correspondência unívoca para dizer se de cinco objetos tem mais, menos ou o mesmo 
número de objetos que outro grupo. 

5. A criança compara corretamente os tamanhos de grupos com mais de cinco objetos. 

BB. Contagem de objetos 

1. A criança ainda não relaciona número-palavra e objetos. 

2. A criança toca os objetos e dá um número a cada um, embora os números possam não estar na ordem 
correta. 

3. A criança conta corretamente até três objetos. 

4. A criança conta corretamente de quatro a dez objetos. 

5. A criança conta corretamente mais de dez objetos.  

CC. Descrição de relações espaciais 
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1. A criança ainda não segue orientações que descrevem as posições relativas das pessoas ou das coisas 
(sobre, por cima, por baixo, atrás) ou a orientação do movimento das coisas (para cima, para baixo, para 
diante, para trás, para dentro, para fora). 

2. A criança segue orientações que incluem as palavras mencionadas, mas não as usa corretamente.  

3. A criança usa palavras que descrevem as posições relativas das coisas (por cima, por baixo, atrás, em 
frente de). 

4. A criança usa palavras que descrevem a orientação do movimento das coisas (para cima, para baixo, 
para diante, para trás, para dentro, para fora). 

5. A criança usa palavras que descrevem as distâncias relativas entre as coisas (mais perto, mais longe). 

DD. Descrição de sequência e tempo 

1. A criança ainda não evidencia a compreensão do tempo ou sequências dos acontecimentos. 

2. A criança planeia ou antecipa o acontecimento seguinte na sequência. 

3. A criança descreve ou representa uma série de acontecimentos na sequência correta. 

4. A criança compara corretamente períodos de tempo (um período de tempo curto é mais curto que um 
período de tempo longo). 

5. A criança usa palavras para períodos de tempo convencionais (manhã, ontem) para descrever ou 
representar séries de acontecimentos na sequência correta. 
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ANEXO 4 
 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO - EEC 
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PROJETO DESENVOLVENDO A QUALIDADE EM PARCERIAS 
FICHA DE OBSERVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA22 

 
NOME DO ESTABELECIMENTO EDUCATIVO ……………………………………………………………… 

OBSERVADOR …………………………………………………………………………………………………….. 

DATA ………………………………………………………………………………………………………………….. 

ÁREA DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (se apropriado) …………………………….. 

NOME DA CRIANÇA …………………………………………………….. SEXO …………….IDADE……… 

Nº. DE CRIANÇAS PRESENTES …………………N.º DE ADULTOS PRESENTES ……………………. 

 
      (M) Manhã/ (T) Tarde         Nível de Envolvimento                    Áreas de conteúdo / Domínios  

Descrição de períodos de 2 minutos 
cada 

5 4 3 2 1 F.P.S. E.M. E.D. E.P. E Mu L.A.E. MAT. C.M. 

HORA              

 

 

 

 

 

             

HORA              

 

 

 

 

             

HORA               

 

 

 

 

             

 

                                                 
22 Ficha adaptada do Manual Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias, 2009, p. 134 
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ANEXO 5 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO - ESCALA DE TARGET 
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PROJETO DESENVOLVENDO QUALIDADE EM PARCERIAS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
 

NOME DO ESTABELECIMENTO EDUCATIVO ……………………………………………………………… 

OBSERVADOR ………………………………………………………………………………………………………. 

DATA ………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOME DA CRIANÇA ……………………………………………….. SEXO ……………….IDADE ………… 

ÁREA DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (se apropriado) ……………………………….. 

Nº. DE CRIANÇAS PRESENTES …………………N.º DE ADULTOS PRESENTES ……………………. 
ZONA DE INICIATIVA     1     2     3     4     

HORA  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE GRUPO 
(assinale o 

tipo de grupo 
dominante) 

EXPERIÊNCIAS 
APRENDIZAGEM 

(pode anotar mais que 
uma área) 

  GG 

 

 

PG 

 

 

P 

 

 

I 

Formação Pessoal e 

Social 

 

 

Expressão Motora 

 

Expressão Dramática 

 

 

Expressão Plástica 

 

Expressão Musical 

 

Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

 

Matemática  

 

Conhecimento do 

Mundo 

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO 

(assinale a interação dominante) 

 

       1     2     3     4      5  

INTERAÇÃO  

(assinale a interação dominante) 

CA       A        CA      A            A      CA          CA   

CA        C       CA      C           C       CA          CA 

CA        GC     CA       GC       GC       CA  

 

 





ANEXOS 

233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO 
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Gorete da Conceição Lopes de Azevedo 
Bouças – Aboim das Choças 
4970-012 – Arcos de Valdevez 
 

 
Ex.mo Sr. Diretor do Agrupamento  

Dr. _____________________________  
 

Sou Educadora de Infância, do grupo 100 e encontro-me a lecionar na Creche/Jardim de 
Infância – Casa Cerqueira Gomes da Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez. 

 Neste momento, estou a realizar um trabalho de investigação, no âmbito do mestrado em 
Ciências da Educação, na especialidade de Avaliação, na Universidade do Minho, tal como 
comprova fotocópia que junto em anexo. A orientação científica está a cargo da Professora Doutora 
Maria Palmira Carlos Alves. 

 Esta investigação enquadra-se na temática da avaliação, centrada mais especificamente na 
Avaliação na Educação Pré-Escolar: Perspetivas e Práticas. 

 Neste sentido, solicito a Vossa Excelência se digne autorizar a realização de entrevistas a 
três Educadoras de Infância, bem como a cedência de um espaço para a realização das entrevistas. 
Esta recolha de dados irá ocorrer durante o segundo período, sendo realizada apenas por mim. 

Os dados recolhidos serão apenas divulgados na dissertação, sendo salvaguardado o 
anonimato dos participantes, incluindo a identidade da própria instituição em que exercem a sua 
atividade profissional. 

Na expectativa de uma resposta favorável a esta pretensão eminentemente académica, 
subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 
Braga, 14 de janeiro de 2015 
 

 
Gorete da Conceição Lopes de Azevedo 

________________________________ 
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ANEXO 7 
PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO: CONSENTIMENTO INFORMADO 
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Cara colega: 
 

A entrevista em curso insere-se nos trabalhos do Mestrado em Ciências da Educação – 

área de especialização em Avaliação, a desenvolver na Universidade do Minho, cujo tema da 

investigação é “Avaliação na Educação Pré-Escolar: Perspetivas e Práticas”. 

De forma a responder a esta problemática pretendemos analisar e caraterizar o processo 

da avaliação na educação pré-escolar dando relevância aos seguintes objetivos: 

1. Compreender a prática avaliativa nos contextos da rede pública e privada e as 

perspetivas dos educadores face às metas de aprendizagem e ao tipo de 

conhecimento teórico (formação na área) sobre o processo de avaliação; 

2. Verificar se a introdução das metas de aprendizagem alterou/veio alterar as 

práticas de avaliação e as rotinas pedagógicas no Jardim de Infância;  

3. Verificar se as metas de aprendizagem vieram impulsionar um processo de 

curricularização e escolarização precoce no contexto Jardim de Infância;    

4.  Identificar instrumentos e práticas de avaliação utilizadas pelos diferentes 

educadores de infância e o papel/a preocupação dos pais face ao 

desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Para a obtenção de informações relevantes utilizaremos o inquérito por entrevista. O seu 

propósito consiste em obter informações relevantes para a investigação, através da opinião dos 

educadores, que permitirão não só fornecer pistas para a caraterização dos processos em estudo, 

como também conhecer, sob alguns aspetos, os intervenientes no processo. 

Optamos pela entrevista semiestruturada por não apresentar um formato rígido. O guião, 

elaborado antecipadamente, tem um conjunto de questões relativamente abertas que servirão de 

guia à entrevista permitindo escolher, em cada situação, a direção mais adequada no sentido de 

auscultar o pensamento das docentes nas suas próprias palavras e perspetivas. 

A entrevista terá a duração de, aproximadamente 45minutos e pedíamos-lhe a autorização 

para a sua gravação. Posteriormente será transcrita. De forma a assegurar a validade e precisão do 

conteúdo, a sua transcrição ser-lhe-á enviada por mail. Caso seja necessário ou conveniente, poderá 

retificar ou acrescentar as informações que julgue pertinentes sendo, posteriormente o guião 

reenviado à investigadora para que esta proceda à respetiva análise. 
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Os dados recolhidos nesta entrevista serão publicados apenas para efeito deste estudo 

empírico. Em caso de publicação (integral ou em parte) será garantida a confidencialidade das 

informações e anonimato dos entrevistados através da utilização de nomes fictícios. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados a todos os participantes numa sessão pública, 

em data e local a combinar onde serão divulgadas as principais conclusões. No final, ser-lhe-á 

facultado o resultado deste estudo empírico.  

 

Braga, ____de _______ de 2015 

 

    A investigadora                                                               A educadora entrevistada 

_______________________                              __________________________ 
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ANEXO 8 
CARATERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 
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Caraterização das Entrevistadas 

Entrevistada ……………. (Código a colocar pela investigadora) 

 
1. Idade:  

De 25 a 35 anos         De 36 a 45 anos          De 46 a 55 anos            Mais de 56 anos  
 
2. Sexo: 

Feminino            Masculino 
 
3. Habilitações académicas: 

Bacharelato         Licenciatura          Mestrado        Outro(s)        Qual? _________ 
 
4. Situação Profissional: 

QA                  QZP            Contratado(a)            Efetivo  
 
5. Tempo de serviço na função docente: 

 
<5 anos         5 a 10 anos          11 a 15 anos       16 a 25 anos       26 ou mais  

 
6. Cargos/Funções Exercidas para além da docência. Se sim, descreva qual/quais: 

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. Número total de crianças: 

Grupo homogéneo          Grupo heterogéneo  
3 anos: ______________ 
4 anos: ______________ 
5 anos: ______________ 
Mais de 5 anos: ___________ 
 
Obrigada, pela sua colaboração. 
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APÊNDICE 1 
GUIÃO DA ENTREVISTA PILOTO 
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GUIÃO DA ENTREVISTA PILOTO 

Objetivos dos 
blocos 

Questões 

BLOCO 1 
 
Compreender as 

perspetivas dos 
educadores face à 
avaliação na educação 
pré-escolar 

1.Considera pertinente a avaliação na educação pré-escolar? Porquê? 
 

2.Considera que a avaliação surge integrada na sua prática pedagógica?   
 

3. Se tivesse que definir o conceito de avaliação nesta fase da educação pré-escolar, como o 
definiria? 

 
4. Enquanto Educadora a obrigatoriedade das metas de aprendizagem na educação pré-escolar 
trouxe vantagens e/ou inconvenientes? 

 
5. A sua prática pedagógica é sustentada em algum modelo curricular específico? Qual ou quais?  

 
6. Esse/esses modelos (s) sustentam as práticas da sua Instituição, foram impostos ou segue-os 
por opção?  

 
7. O que avalia?  

 
8. Como é que avalia as aprendizagens das crianças? 

 
9. Que uso faz dessa avaliação? 

 
10. Que intervenientes participam no processo de avaliação da sua sala? 

 
11. As crianças participam na sua própria avaliação? De que forma? 

 
12. Considera que a avaliação contribui para integração curricular? 

 
13. Da sua experiência profissional, acha que os professores do 1ºCEB valorizam a avaliação na 
educação pré-escolar? 

BLOCO 2 
Saber se os 

educadores têm formação 
em avaliação: 

- Tipo de formação 
- Conhecimento dos 

normativos 

1. Como tem conhecimento da legislação sobre a avaliação na educação pré-escolar? Se sim, em 
que contexto a adquiriu? 

 
2. Possui formação em avaliação na educação pré-escolar? Se sim, onde a adquiriu?  

 
3. Na sua opinião, considera que existe formação necessária sobre a avaliação para os 
educadores de infância? 

 
4. De uma forma geral, reconhece que os educadores de infância tem competência para avaliar?    

 
5. Além dos instrumentos que utiliza para avaliar tem conhecimento de outros? 

 
6. Enquanto educadora, considera que, na sua prática pedagógica, possui autonomia para utilizar 
diferentes instrumentos de avaliação?  

 
7. Considera que a formação/informação de que dispõe é suficiente, sustentável e clara para 
proceder à avaliação das crianças? 

BLOCO 3 
Verificar se a 

introdução das metas de 
aprendizagem alterou as 
práticas de avaliação e as 
rotinas pedagógicas no 

1. A introdução das metas de aprendizagem alterou as suas práticas de avaliação? De que 
forma? 

 
2. A avaliação que faz é igual para as crianças de três, quatro e cinco anos? 

 
3. Sente que este normativo veio pressionar mais a prática de avaliação com as crianças de 
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Jardim de Infância cinco anos?  
 

4. Considera que, de alguma forma, as metas de aprendizagem vieram alterar as suas rotinas 
pedagógicas? 

 
5. Na sua rotina pedagógica, que tempos se destinam à avaliação?   

BLOCO 4 
Verificar se as metas 

de aprendizagem vieram 
impulsionar um processo 
de curricularização e 
escolarização precoce no 
contexto Jardim de 
Infância 

1.Considera o normativo das metas de aprendizagem um documento orientador de avaliação? 

2. Na sua opinião é possível avaliar todas as competências elencadas nas metas de 
aprendizagem? 

 
3.Considera as metas de aprendizagem um currículo de competências definido para a educação 
pré-escolar?   

 
4. No seu entender, o normativo das metas de aprendizagem pode gradualmente conduzir as 
práticas avaliativas e a educação pré-escolar a uma escolarização precoce? 

BLOCO 5 
Identificar o papel/a 

preocupação dos pais 
face ao desenvolvimento 
cognitivo das crianças 

1.Atendendo à realidade do seu contexto, a forma como se processa a avaliação é um assunto 
que preocupa os pais? 

 
2.Os pais consideram a avaliação como um processo que traduz o desenvolvimento cognitivo das 
crianças? 

 
3.Sente alguma preocupação dos pais face ao processo de avaliação? 

BLOCO 6 
Compreender o 

sentido que o 
entrevistado dá à própria 
situação da entrevista 

 
1. Qual a sua opinião sobre os objetivos desta investigação? 
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APÊNDICE 2 
GUIÃO DA ENTREVISTA – VERSÃO DEFINITIVA 
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GUIÃO DE ENTREVISTA 

Objetivos dos 
blocos 

Questões 

BLOCO 1 
 

Compreender as 
perspetivas dos 
educadores face à 
avaliação na educação 
pré-escolar 

1.Considera pertinente a avaliação na educação pré-escolar? Porquê? 
 

2.Considera que a avaliação surge integrada na sua prática pedagógica?   
 

3. Se tivesse que definir o conceito de avaliação nesta fase da educação pré-escolar, como o 
definiria? 

 
4. Enquanto Educadora a obrigatoriedade das metas de aprendizagem na educação pré-escolar 
trouxe vantagens e/ou inconvenientes? 

 
5. A sua prática pedagógica é sustentada em algum modelo curricular específico? Qual ou quais?  

 
6. Esse/esses modelos (s) sustentam as práticas da sua Instituição, foram impostos ou segue-os 
por opção?  

 
7. O que avalia?  

 
8. Como é que avalia as aprendizagens das crianças? 

 
9. Que uso faz dessa avaliação? 

 
10. Que intervenientes participam no processo de avaliação da sua sala? 

 
11. As crianças participam na sua própria avaliação? De que forma? 

 
12. Para que serve a avaliação? 

 
13. Considera que a avaliação contribui para integração curricular? 

 
14. Da sua experiência profissional, acha que os professores do 1ºCEB valorizam a avaliação na 
educação pré-escolar? 

BLOCO 2 
Saber se os 

educadores têm formação 
em avaliação: 

- Tipo de formação 
- Conhecimento dos 

normativos 

1. Como tem conhecimento da legislação sobre a avaliação na educação pré-escolar? Se sim, em 
que contexto a adquiriu? 

 
2. Na educação pré-escolar, quais os normativos propostos pelo Ministério da Educação que 
evidenciam o processo de avaliação?  

 
3. Possui formação em avaliação na educação pré-escolar? Se sim, onde a adquiriu?  

 
4. Na sua opinião, considera que existe formação necessária sobre a avaliação para os 
educadores de infância? 

 
5. De uma forma geral, reconhece que os educadores de infância tem competência para avaliar? 
    
6. Na sua prática pedagógica que instrumentos de avaliação utiliza? 

 
7. Além dos instrumentos que utiliza para avaliar tem conhecimento de outros? 

 
8. Enquanto educadora, considera que, na sua prática pedagógica, possui autonomia para utilizar 
diferentes instrumentos de avaliação?  

 
9.Sente-se segura para proceder à avaliação das crianças? 
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BLOCO 3 
Verificar se a 

introdução das metas de 
aprendizagem alterou as 
práticas de avaliação e as 
rotinas pedagógicas no 
Jardim de Infância 

1. A introdução das metas de aprendizagem alterou as suas práticas de avaliação? De que 

forma? 

2. A avaliação que faz é igual para as crianças de três, quatro e cinco anos? 

 

3. Sente que este normativo veio pressionar mais a prática de avaliação com as crianças de 

cinco anos?  

 

4. Considera que, de alguma forma, as metas de aprendizagem vieram alterar as suas rotinas 

pedagógicas? 

 

5. Na sua rotina pedagógica, que tempos se destinam à avaliação?   

BLOCO 4 
Verificar as 

alterações nas práticas 
pedagógicas dos 
educadores com a 
introdução das metas de 
aprendizagem  

1.Considera o normativo das metas de aprendizagem um documento orientador de avaliação? 

2. Na sua opinião é possível avaliar todas as competências elencadas nas metas de 

aprendizagem? 

 

 3.Considera as metas de aprendizagem um currículo de competências definido para a educação 

pré-escolar?   

 

4. No seu entender, o normativo das metas de aprendizagem pode gradualmente conduzir as 
práticas avaliativas a uma formalização do ensino pré-escolar? 

BLOCO 5 
Identificar o papel/a 

preocupação dos pais 
face ao desenvolvimento 
cognitivo das crianças 

1.Atendendo à realidade do seu contexto, a forma como se processa a avaliação é um assunto 

que preocupa os pais? 

 

2.Os pais consideram a avaliação como um processo que traduz o desenvolvimento cognitivo das 

crianças? 

 

3.Sente alguma preocupação dos pais face ao processo de avaliação? 

BLOCO 6 
Compreender o 

sentido que o 
entrevistado dá à própria 
situação da entrevista 

 
2. Qual a sua opinião sobre os objetivos desta investigação? 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

Entrevistada (EA1) 
Bloco I 

 
1.Considera pertinente a avaliação na educação pré-escolar? Porquê? 
Considero fundamental (…) a avaliação na educação pré-escolar tanto para o educador 

reformular as suas planificações como para ter a capacidade de ver o desenvolvimento que os seus 
alunos vão adquirindo e por isso para os poder ajudar a adquirir outras competências que serão 
importantes para o desenvolvimento cognitivo e social de todo o ser que é a criança.      

 
2.Considera que a avaliação surge integrada na sua prática pedagógica? 
Faço um esforço por isso porque tenho tempos para isso para fazer a avaliação com as 

crianças e depois faço também com a minha funcionária por isso acho que é fundamental e tenho 
tempos para respeitar nesse sentido.  

 
3. Se tivesse que definir o conceito de avaliação nesta fase da educação pré-escolar, como o 

definiria? 
Acho que a avaliação é um elemento fundamental que serve para o educador reformular as 

planificações e a sua intervenção educativa.   
 
4. Enquanto Educadora a obrigatoriedade das metas de aprendizagem na educação pré-escolar 

trouxe vantagens e/ou inconvenientes? 
Depende como as pessoas as interpretarem (…) se as interpretarem utilizando o documento das 

metas como um documento de referência que ajuda a planificar que ajuda a refletir acho que sim 
senhor é muito muito importante se (…) o educador interpretar as metas como um documento que 
tem que ser posto em ação, caímos numa perspetiva behaviorista o que é muito prejudicial porque 
penso que essa perspetiva behaviorista que é fundamental termos conhecimento dela mas que no 
contexto entre aspas “normal” de jardim-de-infância não é o mais adequado ao desenvolvimento 
das crianças.  

5. A sua prática pedagógica é sustentada em algum modelo curricular específico? Qual ou 
quais?  

Eu sempre trabalhei em Metodologia de Projeto embora aproveite alguns aspetos do currículo 
High/Scope que acho que enriquecem a Metodologia de Projeto por isso eu tentei sempre fazer 
uma interseção destes dois modelos e … apesar de essencialmente a minha prática ser numa 
perspetiva de Metodologia de Projeto.   

  
6. Esse/esses modelos (s) sustentam as práticas da sua Instituição, foram impostos ou segue-

os por opção?  
Não felizmente não, felizmente tenho carta aberta para utilizar qualquer modelo curricular e (…) 

isto é uma opção já de há muitos anos que tem a ver com os conhecimentos que eu tenho sobre 
vários modelos por isso estou à vontade para utilizar os modelos que aplico. 

7. O que avalia?  
Avalio muitas coisas. Avalio o desenvolvimento das crianças, avalio a minha interação com elas, 

avalio as minhas planificações, avalio a organização do espaço porque acho que a organização do 
espaço é fundamental para motivar, para despoletar muitas interações entre as crianças, para 
despoletar muitas situações de aprendizagem por isso avalio esses aspetos todos ah… também, 
peço o feedback do trabalho aos pais faço três reuniões por ano fixas porque depois extraordinárias 
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pode haver mais e peço sempre um feedback do que eles acham como está a desenvolver o projeto 
como se está a desenvolver o trabalho o que eles acham do próprio desenvolvimento dos próprios 
filhos e isso tudo fica registado para me ajudar a crescer como profissional.       

8. Nesse sentido usa alguns instrumentos para avaliar? 
Para avaliar uso … eu faço registos de situações, são registos de observação do comportamento 

das crianças, os trabalhos das crianças também são … e a evolução dos trabalhos das crianças 
também servem para avaliar, as opiniões dos pais que também servem para avaliar e como vou 
conversando com a minha funcionária também as opiniões dela, o que ela consegue captar como já 
estamos a trabalhar há uns quatro anos juntas portanto, ela já percebe alguns aspetos que eu 
considero fundamental e ela às vezes observa e vai-me dizendo: “Professora vi isto” ou “vi aquilo” e 
isso são dados importantes porque quatro-olhos vêem sempre melhor que dois.     

9. Que uso faz dessa avaliação? 
Essencialmente para reformular a minha prática. A minha prática e a minha intervenção junto 

das crianças e também junto dos pais porque se vejo que os pais estão um pouco por fora da 
situação eu tento definir algumas estratégias que me ajudem a aproximar dos pais e a fazê-los vir 
mais à escola e integrarem-se mais no nosso trabalho portanto é assim que há algumas festinhas 
que vou promovendo aqui na escola como o dia da mãe, do pai, dos avós, em que temos uma 
manhã essencialmente aberta aos pais. Os pais podem passar a manhã toda ou passar uma parte 
da manhã, faço a festa dos avós para valorizar as relações com estes e para lhes que mudem a 
ideia de que o jardim tem uma função de guarda não é? e que estando aqui e acompanhando uma 
rotina de uma manhã começam a perceber que há outras atitudes, outras intervenções junto das 
crianças que as ajudam a crescer como pessoas.    

10. Que intervenientes participam no processo de avaliação da sua sala? 
Como eu disse, os pais através do feedback e de uma conversa quase diária porque eu tenho 

por hábito de manhã chegar cedo. Os pais sabem que eu estou por aqui e se há alguma coisa que 
gostam ou que não gostam conversamos sempre de uma maneira informal também tento incentivar 
muito as crianças a analisarem com os pais os trabalhos que são expostos e vou relembrando aos 
pais nas reuniões que os trabalhos estão constantemente a rodarem, constantemente a serem 
alterados consoante o que se vai realizando na sala para que os pais estejam por dentro do trabalho 
realizado e também para que possam fazer a avaliação com os filhos da evolução dos mesmos. 
Como já disse anteriormente a funcionária da sala também participa no processo de avaliação.   

11. As crianças participam na sua própria avaliação? De que forma? 
Sim, portanto, tenho alguns quadros que servem para as crianças fazerem uma autoavaliação. 

Tenho um quadro de presenças e ao fim da semana vamos avaliar se os meninos marcaram todos 
os dias em que vieram, a sua presença ou não, temos um quadro de tarefas em que os meninos já 
sabem que ao fim da manhã e ao fim da tarde devem marcar o que fizeram e ao fim da semana 
também verificamos se marcaram e se há áreas que não foram escolhidas por eles porque muitas 
das áreas são escolhidas livremente então eles tem que avaliar o que não escolheram, porque 
escolheram, porque não escolheram. Para além disso quando decidem ir para as áreas ao fim da 
manhã peço sempre aleatoriamente a dois ou três que contem o que tinham previsto fazer, se 
concretizaram ou não, quais foram as alterações e qual a interação que houve no espaço embora 
eu preste alguma atenção mas como não consigo percecionar tudo e isso serve para eles fazerem 
uma autoavaliação e para as crianças se habituarem a conferir o que se propõe fazer.  

12. Para que serve a avaliação? 
Toda a avaliação serve para reformular as nossas práticas, para ajudarmos as crianças a 

crescer e a prepararem-se para o mundo. O termos a capacidade de nos auto avaliarmos desde 
pequenino acho que é fundamental para estarmos preparados para os embates que vamos ter na 
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sociedade nem os considerarmos os melhores nem os considerarmos que somos os incapazes 
porque fazendo os esforços sucessivos conseguimos com certeza melhorar.  

13. Considera que a avaliação contribui para integração curricular? 
Eu acho que é fundamental. É fundamental que haja uma avaliação porque senão há muitos 

pormenores que se espera conseguir e depois não se verifica. Por exemplo, eu faço o registo de 
observação das crianças, não passo o tempo com um papel e um lápis, a minha memória já não 
tem 20 anos, por isso a minha memória já não consegue absorver e registar tudo o que pretendo 
para o fim do dia. Muitos dados vou pô-los por tópicos nos meus papéis, se não fizermos uma 
avaliação desses registos a verdade é que se perdem muitos pormenores. Quantas vezes, e com os 
anos que tenho de serviço, verifico que estou mais atenta a esta ou aquela criança e menos atenta 
a esta ou aquele, por isso se tivermos uma avaliação poderá ajudar a sermos mais equilibrados 
nesse desenvolvimento que definimos para todos.  

14. Da sua experiência profissional, acha que os professores do 1ºCEB valorizam a avaliação 
na educação pré-escolar? 

Depende das experiências que eles já tiveram. Alguns que já trabalharam com algumas 
educadoras com quem conversaram e que valorizam, acham fundamental que as crianças estejam 
no jardim-de-infância e que trabalhem neste ou naquele molde. Há outros que, ou porque tiveram 
más experiências, porque em todo o lado há bons e maus profissionais ou porque nunca 
trabalharam com nenhuma educadora, não veem as benesses deste nível de ensino. Agora eu acho 
que ao longo dos anos, lentamente se está a verificar, cada vez mais, que eles consideram 
fundamental que as crianças passem pelo jardim-de-infância.   

Bloco II 
1.Como tem conhecimento da legislação sobre a avaliação na educação pré-escolar? Se sim, 

em que contexto a adquiriu? 
Muita da legislação eu consigo ter conhecimento dela através da direção, porque a nossa 

direção, por norma manda-nos a legislação que vai saindo os decretos-lei, as circulares, isso … 
Depois nas reuniões de departamento, normalmente também discutimos alguma legislação e 
também porque como tenho alguma ligação à Universidade, porque tenho estagiárias, pronto isso 
obriga-me a estar por dentro de todo o processo (…) quer de avaliação quer de outros aspetos de 
legislação.  

2. Na educação pré-escolar, quais os normativos propostos pelo Ministério da Educação que 
evidenciam o processo de avaliação?  

Eu acho que as Orientações Curriculares são excecionais, embora saiba que a que estão a 
reformulá-las ou a pensar em reformular as Orientações Curriculares. Entretanto já recebi o convite 
para ir a um Seminário a Lisboa, e mas não tenho poucas hipóteses porque é em tempo letivo. Por 
isso as Orientações Curriculares embora ache que, sim senhor, devam ser revistas, refletidas, 
continuam a ser um excelente documento. A circular 17 de 2007 é muito importante, o decreto que 
define o perfil do educador é fundamental. Eu acho que estes três documentos são muito, muito 
importantes.   

3. Possui formação em avaliação na educação pré-escolar? Se sim, onde a adquiriu?  
Foi na Universidade do Minho eu fiz o DESE em Metodologia e Supervisão em Educação de 

Infância, depois fiz um curso de formação de formadores e pronto… e tenho competências para 
fazer formação sobre isso.    

4. Na sua opinião, considera que existe formação necessária sobre a avaliação para os 
educadores de infância? 

Acho que neste momento há muito pouca. Neste momento há muito pouca (…) há alguma em 
que os educadores terão que pagar e que os educadores (…) pronto não têm disponibilidade porque 
os vencimentos foram reduzidos substancialmente e por isso muitos educadores estão à espera da 
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formação que é gratuita e essa formação que é gratuita, muitas vezes, não tem nada a ver com 
avaliação, a maior parte das vezes não tem a ver mesmo com isso. Para além disso, eu acho que 
neste momento está a existir um grande desânimo porque os educadores que se esforçam e como 
tudo, esforçam-se porque gostam da profissão mas que gostariam de subir na carreira estagnaram, 
estagnaram porque ninguém lhes permite que haja uma valorização. Ninguém os valoriza como uns 
bons profissionais e isso também acho que prejudica. Está a prejudicar.  

4.1. Na sua opinião, acha que os próprios grupamentos deveriam ter alguém que viesse 
trabalhar mais o conceito não só de avaliação mas de outros temas na área da educação de 
infância, de forma gratuita? 

 Acho que sim, mas há os centros de formação e os centros de formação podiam adquirir 
pessoas nesse sentido, o problema que eu vejo neste momento é que mesmo aos formadores dos 
centros de formação, neste momento, as ações deles já não são pagas, por isso muitas pessoas 
que eram formadores e formadores com categoria ou com muita qualidade a esse nível, neste 
momento dizem e pensam que não se vão sacrificar a preparar uma formação que dá muitíssimo 
trabalho porque eu também dei formação e sei o trabalho que isso dá para não ganhar 
absolutamente nada, (…) ninguém me compensa do meu esforço. Por isso eu acho que isto 
começa a estar mal desde cima, acho que estão a desvalorizar a função de professor em muitos 
aspetos.   

5. De uma forma geral, reconhece que os educadores de infância tem competência para 
avaliar?  

Se forem responsáveis, se tiverem registos concretos, temos que ser o mais objetivos possível 
nos nossos registos, não podemos dar opiniões em cima do joelho, não é por esta ou aquela 
criança ter esta atitude que já podemos avaliar ou considerar que ela está a este nível ou àquele 
nível ou que tem este problema ou aquele problema. Mas quem fizer quotidianamente uma reflexão 
e um registo de certos comportamentos, sim senhor, até lhe digo mais, até acho, muita gente pode 
achar que estou a ser um bocado petulante, mas até acho que em relação a muitos psicólogos 
acabamos por ter mais competências. O que se verifica é que os psicólogos pegam numa grelha, 
estão reunidos um quarto de hora vinte minutos, preenchem essa grelha, a maior parte das vezes 
pedem para nós preenchermos uma grelha para situar o menino no contexto escola mas nem 
sequer há troca de opiniões entre nós e é em funções de grelhas que fazem o diagnóstico, que 
muitas vezes, mais tarde se verifica que isto foi errado. Eu tenho tido essa experiência e fico com 
pena de muitas vezes não valorizarem a avaliação de um educador que pretende ser consciente, 
não pretende ocupar o lugar de ninguém, pretende ser consciente. Um educador que está cinco ou 
mais horas em direto com a criança isso é diferente de estar cinco, um quarto de hora ou uma hora 
que fosse. Cinco horas em contexto diferenciado dá-nos muitos dados concretos, claro que temos 
que ser objetivos, não é por um menino correr muito que já é hiperativo, não é? Temos que ser 
ponderados em certas coisas.      

6. Na sua prática pedagógica que instrumentos de avaliação utiliza? 
Nós temos uma grelha de avaliação que foi elaborada em departamento, no nosso 

agrupamento e que tem para cada área de desenvolvimento várias competências e para cada 
competência vários indicadores de competência que nos ajudam a situar o mais objetivamente 
possível as crianças. Para além disso, utilizo e reflito bastante utilizando o COR e o PIP, embora 
ache que esses documentos também têm lacunas. Eu gostei muito do COR e do PIP, que neste 
momento está a ser reformulado, também uso esses documentos que me dão indicadores de 
avaliação. Tanto é assim que nas nossas grelhas de avaliação do departamento temos as tais 
competências como indicadores de competência mas que depois temos uma parte de observação e 
muitas vezes refiro nessa parte de observações, dados baseados em observações feitas através do 
conhecimento que eu tenho do COR ou do PIP.      



APÊNDICES 

261 

7. Além dos instrumentos que utiliza para avaliar tem conhecimento de outros? 
Às vezes por livros, revistas, às vezes conferências tenho conhecimento e nunca os deixo de 

lado, servem-me sempre para complementar o que tenho e nos documentos em que me baseio.    
8. Enquanto educadora, considera que, na sua prática pedagógica, possui autonomia para 

utilizar diferentes instrumentos de avaliação?  
Sim, sim, sim, não há problema nenhum, a direção permite-nos perfeitamente utilizar o que 

queremos, pretende sim, que seja feita uma avaliação, claro como pretende para todos os níveis de 
ensino que seja uma avaliação consciente mas o documento é elaborado em departamento de pré-
escolar. 

9.Sente-se segura para proceder à avaliação das crianças? 
Sim, mas não sou “super sumo”. Todos nós erramos muitas vezes, não é? Antes de manifestar 

uma opinião, penso muitas vezes no que vou dizer e às vezes peço a outros colegas para me 
ajudarem a observar melhor, para eu ser o mais correta possível. 

     
Bloco III 

1. A introdução das metas de aprendizagem alterou as suas práticas de avaliação? De que 
forma? 

Não, absolutamente nada.  
 
1.1.Mas utiliza-as? 
Não. Eu como já referi, elas servem-me apenas como documento de referência, 

essencialmente para quando defino o que pretendo desenvolver num tempo x de tempo dou uma 
leitura às metas para ver o que poderei aproveitar para enriquecer o trabalho que vou realizar com 
os alunos. 

 
2. A avaliação que faz é igual para as crianças de três, quatro e cinco anos? 
Não, não pode ser, tem a ver com o nível de desenvolvimento das crianças não podemos 

querer que uma criança de três anos tenha um nível de concentração e de abstração de uma 
criança de cinco. Além disso, o desenvolvimento é gradual e como é gradual não vale a pena 
ultrapassarmos certas etapas, por isso, tenho uma avaliação para os três, para os quatro, para os 
cinco (…) o que acontece pontualmente é que há crianças de três que já ultrapassaram as 
competências que eu considero que eram necessárias para uma criança de três, então já começo a 
avaliá-la em função de uma grelha de quatro anos assim como uma criança de quatro anos que às 
vezes parece que lhe faltam competências que deveria ter adquirido aos três anos, então trabalho 
essas primeiro para depois seguir um desenrolar normal no desenvolvimento das crianças.  

 
3. Sente que este normativo veio pressionar mais a prática de avaliação com as crianças de 

cinco anos?  
Para mim não, para mim não, agora (…) penso que já lhe disse que para algumas pessoas veio 

pressionar de tal modo que se tornou um documento rígido, que se tornou um documento 
obrigatório, de cumprir, em que se preparam atividades em função das metas para se conseguir e, 
isto é fictício porque preparar para 25 crianças uma atividade de dança ou uma atividade de 
linguagem com os níveis que tem nas metas (…) era preciso pô-lo em prática muitas vezes para ter 
a certeza que todas as crianças tinham adquirido aquela competência. Eu acho que isto está a 
fazer com que as pessoas façam uma avaliação um bocado no ar. Um bocado no ar. Acho que 
prejudicou, pela ideia da obrigatoriedade, embora eu tenha discutido muito a questão das metas, 
antes delas serem aplicadas. O nosso agrupamento foi escolhido, como um agrupamento para 
analisar essas metas, e chegaram a vir várias pessoas do Ministério reunir connosco e eu disse-lhes 
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isso mesmo: “cuidado porque as metas poderão ser transformadas num documento behaviorista 
em que vamos passar a trabalhar por objetivos, passamos a trabalhar quase como se usou há 
muitos anos atrás, numa pedagogia por objetivos”. Se o educador traçava um objetivo depois 
treinava as crianças para alcançar aquele objetivo, acontece-nos é que depois numa situação 
diferente, as crianças não conseguem transpor os conhecimentos adquiridos porque elas foram 
treinadas, não assimilaram o que se pretendia, e eu disse isso a uma doutora (nome) que penso 
que já não está no Ministério, eu disse isso várias vezes e discutimos esse assunto várias vezes.   

 
4. Considera que, de alguma forma, as metas de aprendizagem vieram alterar as suas rotinas 

pedagógicas? 
A minha rotina? Não.  
 
4.1. E se as usasse acha que iria alterar as suas rotinas? 
Alteravam, iam deixar de ter um tempo em que permitia às crianças tomarem decisões, em 

que permitia às crianças avaliarem o que tinham feito porque a minha preocupação ia estar 
canalizada para a concretização daquela meta. Porque aquilo é um documento enorme, eu acho 
que é impossível se formos sérios na autoavaliação é impossível com um grupo de 25 crianças 
heterogéneo pôr aquilo tudo em prática, se alguém disser que o faz, eu ponho em dúvida. 

4.2. São 200 competências? 
Exato, exato, com essas competências para serem adquiridas minimamente nós temos que as 

trabalhar ao longo dum ano e às vezes de dois ou de três, então as competências sociais quando 
não tem uma resposta igual em casa se os pais não trabalham a par connosco são competências 
que são definidas no grupo com os três anos e que depois temos que continuar a trabalhá-las, por 
isso se vamos pegar naquela listagem enorme para fazer, esquece.         

 
 
5. Na sua rotina pedagógica, que tempos se destinam à avaliação?   
A minha avaliação e a avaliação das crianças são como eu disse ao fim da manhã e ao fim da 

tarde temos sempre um momento de avaliação. A minha avaliação com a minha funcionária, nem 
sempre todos os dias, mas todas as semanas, pelo menos uma duas vezes temos um bocadinho 
para conversarmos e eu rapidamente, diariamente faço uma avaliação em termos gerais do 
trabalho realizado. Agora, os registos vão sendo feitos diariamente e ao fim de 15 em 15 dias esses 
registos são refletidos numa perspetiva de análise das competências que as crianças já adquiriram.  

Bloco IV 
1.Considera o normativo das metas de aprendizagem um documento orientador de avaliação? 
Sim, acho que sim, como orientador, como mais um documento para nos dar dicas é ótimo, eu 

acho que todos esses documentos que nos fazem pensar no que se pode trabalhar mais, este ou 
aquele aspeto, eu acho que são sempre vantajosos. Depois nós face ao nosso grupo, ao nosso 
contexto é que temos que ver o que é prioritário ao desenvolvimento das crianças. Este ano recebi 
11 meninos de três anos mas para o ano vou receber dois ou três. Os meninos de três anos que 
vou receber para o ano provavelmente não tem o mesmo desenvolvimento que tem os de este ano 
ou vice-versa e nós temos que adaptar a nossa realidade à realidade concreta dos nossos alunos, se 
eu mudasse de escola também isso teria influência mas vai ter influência, por exemplo, os colegas 
que se transferem aqui porque nós sabemos que muitas atividades em conjunto se aqui estiverem 
colegas que não queiram participar tanto ou que a participação deles não seja tão criativa estão 
abertas a que as crianças construam o seu conhecimento. De certeza que isso vai influenciar. 

1.1 Costuma fazer articulação curricular? 
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Sim, sim, sim. Fazemos todos os anos, tenho feito sempre desde que vim para aqui. Como 
estamos todos no mesmo espaço é mais fácil com uns do que com outros. Este ano estamos a 
conseguir um bom trabalho em que partilhamos muitos conhecimentos de modo a que as crianças 
se habituem a falar para outros, a partilhar, sendo elas apenas a contarem aos outros o que 
realizamos - pesquisas que conseguiram concretizar, de aprendizagens que foram feito.  

2. Na sua opinião é possível avaliar todas as competências elencadas nas metas de 
aprendizagem? 

 
Não, não acredito. 
 
 3.Considera as metas de aprendizagem um currículo de competências definido para a 

educação pré-escolar?   
Acho que poderá ser e é perigoso. Acho que é perigoso, acho que vamos cair, voltar para trás 

30 anos, vamos voltar para trás 30 anos, porque se for um currículo tornado obrigatório, vamos 
voltar para trás 30 anos e não vamos concretizá-lo, não vamos dar resposta por muito excecional 
que seja o educador não vai dar resposta a todos os requisitos das metas de aprendizagem. Vamos 
escolarizar precocemente as crianças e diminuir precocemente o tempo de aquisição de 
aprendizagens através de estratégias lúdicas. 

 
4. No seu entender, o normativo das metas de aprendizagem pode gradualmente conduzir as 

práticas avaliativas a uma formalização do ensino pré-escolar? 
Sim, sim, sim. Uma escolarização precoce (…) o que tenho muito medo porque, por exemplo, 

em pedagogia de projeto eu ou qualquer pessoa que trabalhe metodologia de projeto, eu noto nas 
crianças um espirito cientifico de tal ordem, claro que nuns mais do que noutros, que alarga-lhes as 
perspetivas do conhecimento, as pesquisas que arranjamos em documentos que eles trazem de 
casa, em livros que vamos consultando, na internet onde nós fazemos pesquisas, eles começam a 
perceber onde podem procurar, onde podem procurar conhecimento e … a querer saber mais, a 
observar com outros olhos o mundo que os rodeia. Enquanto que, se cairmos numa prática em que 
estamos a treinar as crianças para adquirirem competências não estamos a preparar para ter um 
desenvolvimento cognitivo alargado, abrangente. Não estamos … 

Bloco V 
1.Atendendo à realidade do seu contexto, a forma como se processa a avaliação é um assunto 

que preocupa os pais? 
Eu acho que cada vez mais, acho que, acho que … cada vez mais … a verdade é que eu por 

iniciativa própria, não é uma decisão do agrupamento, decido eu própria, as avaliações que eu faço 
dos meninos trimestralmente, faço reuniões individuais com os pais trimestralmente porque acho 
que os assuntos pessoais não são para ser tratados na reunião geral e a verdade é que os pais vão 
por agora dizendo eu ainda não marquei reunião consigo neste período por isso denoto desse modo 
que eles estão interessados e alguns tomam mesmo notas para trabalhar em casa aspetos que 
poderíamos em conjunto melhorar. Por isso, acho que sinto cada vez mais preocupação dos pais 
na avaliação no pré-escolar.   

 
2.Os pais consideram a avaliação como um processo que traduz o desenvolvimento cognitivo 

das crianças? 
Sim, sim, sim, …não só o desenvolvimento cognitivo mas também o desenvolvimento afetivo e 

social. Acho que sim, os pais percebem que o tempo de desmontar toda a grelha, apesar dos 
indicadores de competência serem muito claros, é muito útil. Tento desmontar e mostrar como é 
que se pode observar se aquele indicador está ou não assimilado. 
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2.1.Utiliza a mesma grelha de avaliação nos vários períodos de avaliação?  
É a mesma grelha, para os três anos, para os quatro anos e para os cinco anos. 
 
2.2. Mas a grelha é a mesma o ano inteiro? 
Exato e depois vai-se vendo a evolução e quando eu, por exemplo, chego ao 2º período e vejo 

que a criança já completou quase a grelha, sugiro aos pais que no próximo período se passe para a 
grelha seguinte. Está a ver? Por exemplo dos cinco anos. Se por exemplo o menino está nos cinco 
anos e já no 2º período, adquiriu aquilo vou então eu própria definir algumas competências para 
além desta grelha para trabalhar com os meninos e comunico aos pais a alteração que estou 
trabalhar a um nível mais elevado.  

 
3.Sente alguma preocupação dos pais face ao processo de avaliação? 
Sim, sim, sim, eles preocupam-se e querem ajudar … muitos querem ajudar. Há pronto, 

aqueles pais que acham que os filhos em casa fazem tudo perfeito e que na escola é que realmente 
não conseguem. Acham que como é que o menino fez aquele desenho que em casa faz um 
desenho perfeitíssimo mas se às vezes trazem os desenhos de casa uma pessoa percebe 
perfeitamente que o desenho não foi feito pela criança ou apenas pela criança. Outras vezes em 
trabalhos matemáticos, em tarefas que implicam raciocínio lógico em que os pais dizem que eles 
em casa fazem tudo, mas depois quando se verifica, testa aqui, verifica-se que eles não conseguem 
(…) não só o desenho, a linguagem, tudo… há pais que dizem que os filhos identificam imensos 
sinónimos quando eu neste momento, verifico que apenas uma das crianças é que identifica 
sinónimos. Sinónimos não é tão fácil como isso. Antónimos sim, mas sinónimos não e isso os pais 
custa-lhes a aceitar… alguns pais mas poucos sinceramente, uma percentagem muito baixa, mas 
acontece, uma pessoa com tato tem que ir explicando aos pais que o que se pretende é isto ou o 
que se pretende é aquilo.     

Bloco VI 
Qual a sua opinião sobre os objetivos desta investigação? 
Eu acho que é muito interessante. Estou curiosa com os resultados, com o que concluir porque 

realmente vai ouvir opiniões muito diferentes da minha, pronto há muitas formas de trabalhar mas 
eu acho que qual seja o modo que se trabalhe, tem que se fazer uma avaliação. Se não se fizer 
uma avaliação do nosso trabalho e do desenvolvimento das crianças, não se pode estar a fazer um 
trabalho sério. A avaliação é essencial, essencial...  
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ANÁLISE DOCUMENTAL – METAS DE APRENDIZAGEM 
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CORPUS DOCUMENTAL - METAS DE APRENDIZAGEM  

 
Tema: Caracterização das metas de aprendizagem 

Categorias: Áreas  

Indicadores: Domínios e subdomínios 

Unidades de registo: Competências  

Categorias  Indicadores  Unidades de registo 

Educação 
Pré-Escolar / 

Conhecimento do 
Mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localização no Espaço e 

no Tempo 

Utiliza noções espaciais. 
Localiza elementos dos seus espaços de vivência e 

movimento. 
Reconhece uma planta. 
Identifica elementos conhecidos numa fotografia. 
Descreve itinerários diários e não diários. 
Reconhece diferentes formas de representação da 

terra e identifica, nas mesmas, alguns lugares. 
Distingue unidades de tempo básicas. 
Nomeia, ordena e estabelece sequências de 

diferentes momentos da rotina diária e reconhece outros 
momentos importantes. 

Identifica algumas diferenças e semelhanças no 
vestuário e na habitação. 

Representa lugares reais e imaginários e descreve-os 
oralmente. 

Conhecimento do 

ambiente natural e social 

Identifica elementos do ambiente natural. 
Formula questões sobre lugares, contextos e 

acontecimentos que observa. 
Estabelece semelhanças e diferenças entre materiais 

e entre materiais e objetos segundo algumas propriedades 
simples. 

Classifica materiais. 
Indica, em casos particulares, em que os objetos e os 

seres vivos podem ser afetados por forças que atuam 
sobre eles e podem modificar a sua posição. 

Identifica a origem de um dado material. 
Identifica comportamentos distintos de materiais. 
Identifica, designa e localiza corretamente diferentes 

partes externas do corpo e reconhece a sua identidade 
sexual. 

Identifica-se reconhecendo as suas caraterísticas 
individuais. 

Expressa um sentido de conhecimento de si mesma e 
de pertença a um lugar e a um tempo. 

Reconhece que o ser humano tem necessidades 
fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de 
autorrealização. 

Identifica permanência e mudança nos processos de 
crescimento, associando-o a diferentes fases nos seres 
vivos. 

Verifica que os animais apresentam caraterísticas 
próprias e únicas e podem ser agrupados segundo 
diferentes critérios. 

Identifica as diferentes partes constituintes de vários 
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tipos de animais e reconhece alguns aspetos das suas 
caraterísticas físicas e modos de vida. 

Compara o processo de germinação de sementes 
distintas e o crescimento de plantas. 

Identifica algumas profissões e serviços no seu meio 
familiar. 

Reconstrói relatos acerca de situações do presente e 
do passado, pessoal, local ou outro, e distingue situações 
reais de ficcionais.  

Antecipa ações simples para o seu futuro próximo e 
mais distante, a partir de contextos presentes. 

Identifica informações sobre o passado expressas em 
linguagens diversas. 

Ordena acontecimentos, momentos de um relato ou 
imagens com sequência temporal. 

Dinamismo das inter-

relações natural e social 

Situa-se socialmente numa família e noutros grupos 
sociais. 

Descreve a importância da separação dos resíduos 
sólidos domésticos. 

Manifesta comportamentos de preocupação com a 
conservação da natureza e respeito pelo ambiente. 

Identifica sequências de ciclos de vida de diferentes 
fenómenos. 

Justifica algumas razões de práticas de higiene 
corporal, alimentar, saúde e segurança. 

Reconhece a diversidade de caraterísticas e hábitos 
de outras pessoas e grupos. 

Educação 
Pré-Escolar / 
Expressões  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressão Plástica – 
Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e 
Comunicação 

Subdomínio – Produção e 
Criação    

Representa vivências individuais, temas, histórias, 
paisagens, entre outros. 

Experimenta criar objetos, cenas reais ou imaginadas, 
em formato tridimensional. 

Expressão Plástica – 
Compreensão das Artes no 

Contexto 
Subdomínio – Fruição e 

Contemplação    

Descreve o que vê em diferentes formas visuais 
através do contato com diferentes modalidades 
expressivas e em diferentes contextos.   

Expressão Plástica – 
Apropriação da Linguagem 

Elementar das Artes 
Subdomínio – Fruição e 

Contemplação/Produção e 
Criação 

Identifica alguns elementos da comunicação visual na 
observação de formas visuais. 

Produz composições plásticas a partir de temas reais 
ou imaginados. 

Compara formas diversificadas de representação da 
figura humana. 

Produz plasticamente, de um modo livre ou mediado, 
a representação da figura humana. 

Expressão Plástica – 
Desenvolvimento da 

Criatividade 
Subdomínio – Reflexão e 

Interpretação  

Emite juízos de valor sobre os trabalhos e sobre as 
formas visuais. 

Utiliza, de forma autónoma, diferentes materiais e 
meios de expressão. 

Expressão 
Dramática/Teatro – 
Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e 
Comunicação 

Subdomínio – 

Interage com outros em atividades de faz de conta, 
espontâneas ou sugeridas. 

Exprime de forma pessoal, corporalmente e/ou 
vocalmente, estados de espírito, movimento da natureza, 
ações e situações do quotidiano. 

Exprime opiniões pessoais em situações de 
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Experimentação e 
Criação/Fruição e Análise  

experimentação/criação e de fruição. 

Expressão 
Dramática/Teatro – 
Desenvolvimento da 

Criatividade 
Subdomínio - 

Experimentação e 
Criação/Fruição e Análise  

Utiliza e recria o espaço e os objetos. 
Inventa e experimenta personagens e situações de faz 

de conta ou de representação. 
Expõe e discute ideias e propõe soluções para 

desafios criativos. 
Participa no planeamento, no desenvolvimento e na 

avaliação de projetos de teatro.  

Expressão 
Dramática/Teatro – 

Compreensão das Artes no 
Contexto 
Subdomínio – 

Experimentação e 
Criação/Fruição e Análise 

Reconhece o teatro como prática artística presencial e 
integradora de outras práticas e áreas de conhecimento. 

Comenta os espetáculos a que assiste. 
Pesquisa informação sobre teatro e comunica os 

resultados. 

Expressão 
Dramática/Teatro – 

Apropriação da Linguagem 
Elementar da Expressão 

Dramática 
Subdomínio – 

Experimentação e 
Criação/Fruição e Análise 

Participa em práticas de faz de conta espontâneas e 
estruturadas e de representação. 

Nomeia diferentes funções convencionais do processo 
de criação teatral. 

Reconhece a utilização do espaço com finalidade 
cénica, experimenta objetos como adereços e explora 
recursos técnicos diversificados. 

Conta, reconta, inventa e recria histórias e diálogos, 
oralmente ou desempenhando papéis.  

Expressão Musical – 
Desenvolvimento da 

Capacidade de Expressão e 
Comunicação 

Subdomínio – 
Interpretação e Comunicação 

Utiliza a voz falada segundo diversas possibilidades 
expressivas relacionadas com a altura, a intensidade e o 
ritmo da palavra. 

Reproduz motivos rítmicos em métrica binária e 
ternária. 

Reproduz motivos melódicos sem texto e com texto. 
Canta canções utilizando a memória. 
Interpreta canções de caráter diferente e em estilos 

diversos. 
Utiliza precursão corporal e instrumentos musicais 

diversos. 
Toca pequenos ostinatos rítmicos com diferentes 

combinações de sons. 
Sincroniza o movimento do corpo com a intensidade 

de uma canção ou obra musical. 
Sincroniza o movimento do corpo com a pulsação 

regular e a acentuação de compasso de uma canção ou 
obra musical.  

Expressão Musical – 
Desenvolvimento da 

Criatividade 
Subdomínio – Criação e 

Experimentação  

Explora as potencialidades de timbre, intensidade, 
altura e duração. 

Improvisa ambientes sonoros para rimas, canções, 
partituras gráficas e sequências de movimento. 

Decide sobre a interpretação de uma canção. 
Realiza ações motoras diferenciadas e mobiliza 

diferentes qualidades de movimento. 

Expressão Musical – 
Apropriação da Linguagem 

Elementar da Música 
Subdomínio – Perceção 
Sonora e Musical 

Reconhece auditivamente sons vocais e corporais, 
sons do ambiente, da natureza e de instrumentos. 

Comenta a música que ouve e que interpreta. 
Utiliza grafismos não convencionais para identificar, 

ler ou registar sequências de intensidade, movimentos 
sonoros e sequências de sons. 

Expressão Musical – Utiliza e reconhece auditivamente um repertório 
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Compreensão das Artes no 
Contexto 

Subdomínio – Culturas 
Musicais nos Contextos 

diversificado de canções e de música gravada de 
diferentes géneros, estilos e culturas. 

Recolhe e organiza informação sobre práticas 
musicais e comunica os resultados. 

Dança – Desenvolvimento 
da Capacidade de Expressão e 

Comunicação 
Subdomínio – 

Comunicação e Interpretação 

Experimenta movimentos locomotores e não 
locomotores básicos e movimenta-se e expressa-se de 
forma coordenada. 

Sincroniza-se com o ritmo da marcha/corrida e com 
estruturas rítmicas simples. 

Comunica através do movimento expressivo, vivências 
individuais, ideias, temas, histórias do quotidiano. 

Dança – Desenvolvimento 
da Criatividade 

Subdomínio – Produção e 
Criação 

Cria e recria movimentos simples locomotores, não 
locomotores a partir de estruturas rítmicas básicas. 

Utiliza de diferentes modos os vários segmentos do 
corpo em resposta aos estímulos fornecidos por um 
adulto. 

Responde com uma série de movimentos a estímulos 
que correspondem a ações. 

Imita de formas variadas objetos, animais bem como 
situações comuns da vida real.     

Dança – Apropriação da 
Linguagem Elementar da 

Dança 
Subdomínio – 

Conhecimento e Vivência da 
Dança 

Identifica movimentos básicos locomotores e não 
locomotores. 

Reconhece e interpreta com o corpo trajetórias curvas 
e retilíneas, movimentos no plano horizontal e vertical, 
estruturas temporais e estruturas dinâmicas. 

Produz composições rítmicas a partir de temas reais 
ou imaginados.  

Expressão Motora  
Subdomínio – 

Deslocamentos e Equilíbrios  

Realiza percursos que integrem várias destrezas. 

Expressão Motora  
Subdomínio – Perícia e 

Manipulações 

Em concurso individual lança uma bola em distância 
com a mão e com as duas mãos, lança para cima, 
pontapeia em precisão de um alvo e recebe a bola. 

Expressão Motora  
Subdomínio – Jogos 

Pratica jogos infantis cumprindo as suas regras, 
selecionando e realizando com intencionalidade e 
oportunidade as ações caraterísticas desses jogos. 

Educação 
Pré-Escolar / 

Formação Pessoal 
e Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidade/Auto-Estima Identifica as suas caraterísticas individuais, 
manifestando um sentimento positivo de identidade e 
tendo consciência de algumas das suas capacidades e 
dificuldades. 

Reconhece laços de pertença a diferentes grupos que 
constituem elementos da sua identidade cultural e social. 

Expressa as suas necessidades, emoções e 
sentimentos de forma adequada. 

Demonstra confiança em experimentar atividades 
novas, propor ideias e falar num grupo que lhe é familiar.   

Independência/Autonomia Realiza, sem ajuda, tarefas indispensáveis à vida do 
dia-a-dia. 

Identifica os diferentes momentos da rotina diária da 
sala do jardim-de-infância. 

Encarrega-se das tarefas que se comprometeu 
realizar e executa-as de forma autónoma. 

Escolhe as atividades que pretende realizar no jardim-
de-infância e procura autonomamente os recursos 
disponíveis para as levar a cabo. 

Demonstra empenho nas atividades que realiza. 
Manifesta curiosidade pelo mundo que a rodeia, 
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formulando questões sobre o que observa. 
Revela interesse e gosto por aprender, usando no 

quotidiano as novas aprendizagens que vai realizando. 
Conhece e pratica normas básicas de segurança e 

cuidados de saúde e higiene, compreendendo a sua 
necessidade. 

Manifesta as suas opiniões, preferências e 
apreciações críticas, indicando alguns critérios ou razões 
que as justificam. 

Expressa as suas ideias, para criar e recriar 
atividades, materiais e situações do quotidiano e para 
encontrar novas soluções para problemas que se colocam 
com recurso a diferentes tipos de linguagem. 

Aceita algumas frustrações e insucessos sem 
desanimar, procurando formas de as ultrapassar e de 
melhorar. 

Cooperação  Partilha brinquedos e outros materiais com colegas. 
Dá oportunidade aos outros de intervirem nas 

conversas e jogos e espera a sua vez para intervir. 
Demonstra comportamentos de apoio e entreajuda, 

por iniciativa própria ou quando solicitado. 
Contribui para o funcionamento e aprendizagem do 

grupo. 
Participa na planificação de atividades e de projetos 

individuais e coletivos. 
Colabora em atividades de pequeno e grande grupo. 
Avalia, apreciando criticamente os seus 

comportamentos, ações e trabalhos e os dos colegas. 

Convivência 
Democrática/Cidadania 

Contribui para a elaboração das regras de vida em 
grupo. 

Aceita a resolução de conflitos pelo diálogo e as 
decisões por consenso maioritário. 

Perante opiniões e perspetivas diferentes da sua, 
escuta, questiona e argumenta, procurando chegar a 
soluções ou conclusões negociadas. 

Manifesta respeito pelas necessidades, sentimentos, 
opiniões culturas e valores dos outros. 

Manifesta atitudes e comportamentos de conservação 
da natureza e de respeito pelo ambiente. 

Identifica algumas manifestações do património 
artístico e cultural. 

Solidariedade/Respeito 
pela Diferença 

Reconhece a diversidade de caraterísticas e hábitos 
de outras pessoas e grupos. 

Reconhece que as diferenças contribuem para o 
enriquecimento da vida em sociedade. 

Aceita que meninos e meninas, homens e mulheres 
podem fazer as mesmas coisas em casa e fora de casa. 

Identifica no seu contexto social algumas formas de 
injustiça e discriminação. 

Educação 
Pré-Escolar / 

Linguagem Oral e 
Abordagem à 

Escrita 
 
 
 

Consciência Fonológica  Produz rimas e aliterações. 
Segmenta silabicamente palavras. 
Reconstrói palavras por agregação de sílabas. 
Reconstrói sílabas por agregação de sons da fala. 
Identifica palavras que começam ou acabam com a 

mesma sílaba. 
Suprime ou acrescenta sílabas a palavras. 
Isola e conta palavras em frases.  
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Reconhecimento e Escrita 
de Palavras 

Reconhece algumas palavras escritas do seu 
quotidiano. 

Sabe onde começa e acaba uma palavra. 
Sabe isolar uma letra. 
Conhece algumas letras. 
Usa diversos instrumentos de escrita. 
Escreve o seu nome. 
Produz escrita silábica. 

Conhecimento das 
Convenções Gráficas  

Sabe como pegar corretamente num livro. 
Sabe que a escrita e os desenhos transmitem 

informação. 
Identifica a capa, a contracapa, as guardas, as folhas 

de álbuns narrativos. 
Conhece o sentido direcional da escrita. 
Atribui significado à escrita em contexto. 
Sabe que as letras correspondem a sons. 
Sabe orientar um rótulo sem desenhos. 
Distingue letras de números. 
Prediz acontecimentos numa narrativa através das 

ilustrações. 
Usa o desenho, garatujas ou letras para fins 

específicos. 
Identifica e produz algumas letras maiúsculas e 

minúsculas.  

Compreensão de 
Discursos Orais e Interação 

Verbal 

Faz perguntas e responde. 
Questiona para obter informação sobre algo que lhe 

interessa. 
Relata e recria experiências e papéis. 
Descreve acontecimentos, narra histórias com a 

sequência apropriada, incluindo as principais personagens. 
Reconta narrativas ouvidas ler. 
Descreve pessoas, objetos e ações. 
Partilha informação oralmente através de frases 

coerentes. 
Inicia o diálogo, introduz um tópico e muda de tópico. 
Alarga o capital lexical, explorando o som e o 

significado de novas palavras. 
Usa nos diálogos palavras que aprendeu 

recentemente. 
Recita poemas, rimas e canções.  

Educação 
Pré-Escolar / 
Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números e Operações Classifica objetos, fazendo escolhas e explicando as 
suas decisões. 

Conta quantos objetos têm uma dada propriedade, 
utilizando gravuras, desenhos ou números. 

Enumera e utiliza os nomes dos números em 
contextos familiares. 

Reconhece os números como identificação do 
número de objetos de um conjunto. 

Reconhece sem contagem o número de objetos de 
um conjunto. 

Utiliza a linguagem “mais” ou “menos” para 
comparar dois números. 

Conta com correção até 10 objetos do dia-a-dia. 
Utiliza os números ordinais em diferentes contextos. 
Reconhece os números de 1 a 10. 
Utiliza o 5 como um número de referência. 
Estabelece relações numéricas entre números até 10. 
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Começa a relacionar a adição com o combinar dois 
grupos de objetos e a subtração com o retirar. 

Resolve problemas simples do seu dia-a-dia 
recorrendo a contagem e/ou representando a situação 
através de desenhos, esquemas simples ou símbolos 
conhecidos. 

Exprime as suas ideias sobre como resolver 
problemas específicos oralmente ou por desenhos.     

Geometria e Medida Identifica semelhanças e diferenças entre objetos e 
agrupa-os de acordo com diferentes critérios. 

Reconhece e explica padrões simples. 
Utiliza objetos familiares e formas comuns para criar 

e recriar padrões e construir modelos. 
Descreve as posições relativas de objetos. 
Compreende que os nomes de figuras se aplicam 

independentemente da sua posição ou tamanho. 
Descreve objetos do seu meio ambiente utilizando os 

nomes de figuras geométricas. 
Usa expressões para comparar quantidades e 

grandezas. 
Usa a linguagem do dia-a-dia relacionada com o 

tempo. 
Conhece a rotina da semana e do dia da sua sala. 
Compreende que os objetos têm atributos medíveis. 
Identifica algumas transformações de figuras, usando 

expressões do tipo ampliar, reduzir, rodar, ver ao espelho. 
Exprime as suas ideias sobre como resolver 

problemas específicos oralmente ou por desenhos. 

Organização e Tratamento 
de Dados 

Evidencia os atributos dos objetos utilizando 
linguagens ou representações adequadas. 

Coloca questões e participa na recolha de dados 
acerca de si próprio e do seu meio circundante. 

Exprime as suas ideias sobre como resolver 
problemas específicos oralmente ou por desenhos.  

Educação 
Pré-Escolar / 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informação  Explora livremente jogos e outras atividades lúdicas 
acedendo a programas e a páginas na Internet a partir do 
ambiente de trabalho. 

Identifica informação necessária em recursos digitais 
off-line e on-line. 

Categoriza e agrupa informação em função de 
propriedades comuns recorrendo a fontes on-line e off-line. 

Comunicação  Identifica as tecnologias como meios que favorecem a 
comunicação e o fortalecimento de relações de 
reciprocidade com outras pessoas. 

Interage com outras pessoas utilizando ferramentas 
de comunicação em rede. 

Produção  Representa acontecimentos e experiências da vida 
quotidiana ou situações imaginadas usando ferramentas 
digitais que permitam inserir imagens, palavras e sons. 

Utiliza as funcionalidades básicas de algumas 
ferramentas digitais. 

Segurança  Participa na definição de regras, comportamentos e 
atitudes a adotar relativamente ao uso de equipamentos e 
ferramentas digitais. 

Cuida e responsabiliza-se pela utilização de 
equipamentos e ferramentas digitais. 
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